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MINUNEA 1
Pentru iudeii cei ce au orbit [i pentru cel ce i s-au
t\iat mâinile, [i dup\ ce au crezut `n Hristos, de
N\sc\toarea de Dumnezeu s-au vindecat

~n vremea `n care a voit Domnul nostru Iisus Hristos
s\ mute din lumea aceasta pe Maica sa cea cu totul Prea
Curat\, la via]a cea cereasc\ [i prea fericit\, ca s\
`mp\r\]easc\ cu dânsul ve[nic, dup\ cum i se cuvenea, a
poruncit ca s\ se adune Apostolii – din toat\ lumea de
pe unde se aflau risipi]i, propov\duind cuvântul cel spre
mântuire – `n satul Ghetsimani, unde era Prea Sfânta, 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 a spus lor cum c\ s-a
apropiat vremea ca s\ se duc\ s\ se veseleasc\ `mpreun\
cu fiul ei [i St\pânul. {i dup\ ce a gr\it câte a avut de
gr\it, sf\tuindu-i [i `nv\]ându-i i-a mângâiat, dup\ cum
se vede la povestirea cea pentru adormirea ei, a[ezându-se cu trupul ei cel cu totul prea sl\vit [i cu totul
prea cinstit pe patul de moarte, i-a binecuvântat pe
dân[ii, [i [i-a dat prea sfântul ei suflet `n mâinile cele
prea curate ale ve[nicului Dumnezeu. Atunci, dup\
porunca ei, Apostolii au luat prea sfântul acela pat [i
mergând cu bun\ rânduial\ [i evlavie, cântau `ntr-un
glas cântarea cea de ie[ire. De asemenea [i sfin]ii `ngeri
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`mpreun\ o petreceau pe Doamna lor [i ~mp\r\teasa, [i
cântau nev\zut, [i o l\udau minunat cu glasuri prea
dulci, care `ns\ se auzeau `n v\zduh.
Iar cei zavistnici [i necredincio[i, ar\tând ca `ntotdeauna 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, gândind `n mintea lor s\-l arunce la p\mânt [i s\
necinsteasc\ l\ca[ul cel cu totul cinstit [i dumnezeiesc.
Dar `ndat\ i-a ajuns dumnezeiasca osând\ pe `ndr\zne]ii
aceia, c\ci apropiindu-se s-au orbit to]i. Iar unul dintre
dân[ii, mai obraznic, a `ndr\znit cu neru[inare, nepriceputul, de a apuca sfin]itul acela pat vrând s\-l arunce
jos de pe umerii Apostolilor. ~ns\ sfin]ii ~ngeri n-au
suferit ca 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 lui, care au
r\mas spânzurate la pat, `ntru privire prea `nfrico[at\ [i
jalnic\ a tuturor celor de fa]\. Iar cel ce a p\timit aceasta
plângea tânguindu-se cu amar.
Deci Petru, ca un urma[ 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 cum
c\ aceasta este cu adev\rat Maica Fiului lui Dumnezeu.
Carele s-a n\scut f\r\ de s\mân]\ dintru dânsa, [i atunci
vei cunoa[te puterea ei, ca s\-]i iei iar\[i mâinile tale”.
Iar el cu lacrimi a strigat, zicând: „Cred, Doamna mea,
[i m\rturisesc c\, cu adev\rat [i f\r\ de stric\ciune ai
n\scut pe St\pânul [i Mântuitorul meu Iisus Hristos,
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Fiul adev\ratului Dumnezeu [i P\rintelui”. Atunci
Sfin]itul Petru i-a apropiat mâinile cele t\iate, [i
punându-le pe dânsele la locurile lor (o `nfrico[at\
minune!) s-au lipit mai presus de fire, dup\ cum [i mai
`nainte cu minune au fost t\iate [i to]i au sl\vit pe
Dumnezeu [i pe Prea Curata St\pân\.
Iar ceilal]i care au orbit, auzind de minunea aceasta
mare, de[i erau aspri [i vârto[i la inim\, `ns\ ca s\-[i ia
vederile au m\rturisit cu lacrimi p\catul lor [i au crezut
`n Domnul. Dup\ care Petru a zis lor: „apropia]i-v\ [i
voi cu ochii vo[tri de haina ei [i ca o Maic\ a milei se va
milostivi ca s\ v\ vindece”.
Deci, dup\ ce au f\cut a[a, [i ei au v\zut. {i cine va
putea povesti slava pe care au dat-o lui Dumnezeu, [i
mul]umirea c\tre Fecioar\? To]i o l\udau, p=n\ ce au
ajuns `n Ghetsimani, [i `ngropând trupul cel preacurat, au
r\mas acolo trei zile auzind laudele `ngerilor. Pân\ ce s-a
luat trupul S\u [i s-a `n\l]at la ceruri [i a [ezut de-a
dreapta Fiului [i Mântuitorului nostru.
{i s\ nu i se par\ cuiva de mirare, cum c\ trupul acela
primitor de Dumnezeu a murit [i a fost pus `n mormânt,
c\ci dac\ Fiul ei a primit a se `ngropa, Prea Sfânta lui
Maic\ cum s\ nu p\timeasc\ asemenea? Cu cuviin]\ era
dar s\ intre [i ea `n mormânt, [i de acolo s\ se duc\ `n rai,
pentru ca s\ credem [i noi c\ din p\mânt avem s\ ne
scul\m când va voi Domnul. Dar pe când noi intr\m `n
mormânt spre dezlegarea trupului [i spre stric\ciune,
pentru ca s\ se dezr\d\cineze p\catul din el, trupul cel
prea curat [i Sfânt al Fecioarei, ca unul ce a fost din
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z\mislire sfin]it de Duhul Sfânt, nimic n-a p\timit `n
mormânt, ci `ndat\ s-a ridicat de c\tre Fiul ei la ceruri [i
`mp\r\]e[te `mpreun\ cu dânsul ve[nic, `n slava aceea
negr\it\ [i netâlcuit\ veselie de care, o! de ne-am
`nvrednici [i noi nevrednicii, pentru sfintele ei
rug\ciuni. Amin.

MINUNEA a 2-a
Pentru moarta care a hr\nit cu lapte pruncul s\u [i
dup\ un an a `nviat

La cinsprezece ani 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
care propov\duiau pe Hristos, era un ucenic dintre cei
[aptezeci, 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
r\maser\ `n Ierusalim cu Prea Sfânta 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 lope]i, pentru ca s\ se `nece, [i au slobozit
luntrea s\ se duc\ unde o va goni vântul. Iar `n luntre era
Maria, Marta, Maximila, slujnica lor, [i Maximin cel zis
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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\ se duc\. 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 pe o femeie, zic=ndu-i lui: „Tu dormi
odihnindu-te pe pat cu so]ia ta, nemilostivule, s\tul de
toate bun\t\]ile [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 pe ei `n casa ta. Iar\ de nu
m\ vei asculta pe mine, vei lua moarte grea [i
groaznic\”. Acestea v\zându-le domnitorul [i so]ia lui,
s-au `nfrico[at, [i i-au luat `n casa sa, dându-le lor de
toate ce le trebuia.
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 dea, ci [i orice alt\ cerere
vei cere, numai crede `ntr-~nsul f\r\ `ndoire, [i vei
cunoa[te puterea Lui”.
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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, prea dulcea 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,
[i la care m\ pov\]uia ~ngerul lui Dumnezeu eu le-am
v\zut”. {i a[a le-a spus toate numele Sfintelor Locuri.
Iar acela mai mult s-a `nsp\imântat [i, intrând `n
corabie, s-au dus `n ]ara lor [i, `nchinându-se Sfintei
Marii, i-a spus toate cele f\cute. {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

Se vede `n Sinaxar `n 23 de zile ale lunii lui
noiembrie, cum c\, `n anii `mp\ratului Constantin cel
Mare, a fost un oarecare croitor, Ioan cu numele,
cunoscut `mp\ratului, care a tr\it cu necinste `ntru
dulce]ile trupului, nesocotind munca cea ve[nic\, care
a[teapt\ pre cei ce p\c\tuiesc. Iar milostivul [i mult
`nduratul Dumnezeu, care iconomise[te toate spre
folosul fiec\ruia i-a ar\tat o vedenie `nfrico[at\, pentru
ca s\-[i `ndrepteze petrecerea sa.
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Deci i s-a ar\tat lui `n vis `ntr-o noapte, cum a
s\vâr[it de cusut o hain\ [i a dus-o `mp\ratului, cu care
vorbea [i `mpreun\ se bucura. Apoi i s-a p\rut c\ a luat
`mp\ratul sabia, [i l-a apucat de p\rul capului, adic\ de
perii pe care `i avea lungi, [i i-a t\iat, zicând c\tre
dânsul: „când va t\ia sabia perii t\i, atunci va s\ taie [i
capul t\u, [i a[a s-a f\cut”.
Deci, de mult\ fric\ ce a luat când i-a t\iat sabia
grumazul lui, s-a de[teptat `ngrozit [i zicea aceasta:
„Mul]umescu-]i ]ie, visule, c\ nevoia cea `ngrozitoare
pe care am v\zut-o ai s\vâr[it-o `ntru n\lucire”. {i a[a a
r\mas acela ne`ndreptat, nesocotind frica aceea `ntru
nimic, necunosc\torul. Apoi i-a venit lui o boal\ foarte
grea; atunci iar\[i, milostivul Dumnezeu i-a ar\tat o
vedenie, nu `n vis dup\ cum `n visul cel mai dinainte, ci
cu spaim\. {i i s-a p\rut lui cum c\ l-a dus `ntr-un loc,
unde aveau obi[nuin]a ca s\ [ad\ judec\torii când f\ceau
vreo hot\râre ca s\ omoare pe cineva. Atunci vede c\ a
[ezut un `mp\rat prea `nfrico[at, `mbr\cat `n hain\
arhiereasc\ [i `mp\r\teasc\. Iar aproape de dânsul, de-a
dreapta parte, stau oarecare b\rba]i `ncuviin]a]i cu
sfin]ite podoabe, iar de-a stânga parte vedea al]ii s\raci
[i urâ]i la vedere, [i dinapoia lui era o pr\pastie
`ntunecoas\ foarte [i `nsp\imânt\toare.
A[adar, stând Ioan `ntru mult\ nevoie [i `ngrozit, i-a
zis `mp\ratul: „Oare [tii cine sunt eu, o, tân\rule ?”. Iar
el, cu mult\ fric\ i-a r\spuns: „Socotesc, Doamne, c\ Tu
e[ti Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai `ntrupat pentru noi,
dup\ cum Scripturile ne spun [i ne `nva]\”. ~i zice lui
Hristos: „{i fiindc\ M\ [tii din Scripturi, pentru ce n-ai
b\gat de seam\ `ngrozirea cu care te-a `nfrico[at
`mp\ratul Constantin? Sau nu [tii acestea care `]i spun
]ie?”. Iar acela a zis: „O, [tiu aceasta, St\pâne, [i frica
13

pentru via]a ta, fiindc\ ai v\zut c\ nu ai aflat alt ajutor
numai pe Preasfânta, pe aceasta roag-o cu lacrimi s\ te
`nvredniceasc\ de ve[nica fericire”.
Sf\tuirea aceasta mântuitoare auzind-o Ioan de la
evlaviosul c\lug\r, [i aducându-[i aminte totdeauna de
frica `nfrico[atei acelei vedenii, [i-a m\rturisit toate
p\catele lui [i a dat milostenie mult\, a f\cut postiri, [i
alte fapte bune, [i s\vâr[indu-se `ntru petrecere pl\cut\
lui Dumnezeu, s-a dus `n via]\ ve[nic\.

MINUNEA a 4-a
Pentru biserica N\sc\toarei de Dumnezeu cea din
Neoriu

~n ziua cea mai de pe urm\ a lui August, cum c\ `n
vremea binecredincio[ilor `mp\ra]i Mihail [i Teodora,
a fost `n }arigrad un patrichiu, cu numele Antonie,
care avea `n casa lui o biseric\ frumoas\ [i sl\vit\,
zidit\ `ntru slava Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu
`ntr-un loc ce se zice Neoriu. Pe care biseric\,
`mp\ra]ii cei mai dinainte fiind lupt\tori de icoane, au
dezgolit-o de toat\ bun\cuviin]a [i podoaba, dup\ cum
au f\cut [i la celelalte biserici: au scos toate icoanele,
[i numai cruci `nchipuia pe ziduri [i pe lemne, [i li se
`nchina. Dar când a str\lucit din nou dreapta credin]\,
iar\[i a `mpobobit patrichiul biserica aceea cu aur [i cu
icoane [i dedesubtul ei a zidit o mic\ baie spre
mângâierea trupeasc\.
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vindeci pe mine”. ~i zice ei St\pâna: „Du-te `n casa mea
de la Neoriu [i acolo vei afla vindecarea”.
Deci dup\ ce s-a de[teptat bolnava, mul]umind lui
Dumnezeu s-a dus iar\[i `n biserica cea zis\ [i se ruga
Fecioarei, ca s\ `mplineasc\ milostivirea ei pe care i-a
f\g\duit-o. Deci adormind, a v\zut, de asemenea, pe
St\pâna cu un b\rbat evlavios [i `i zicea lui: „Rupe
umfl\tura bolnavei acesteia”. Iar acela a lovit cu toiagul
lui pântecele ei, [i atunci s-a de[teptat femeia, [i a v\zut
cum c\ a fost vedenie prea adev\rat\, c\ din pântecele ei
curgea atâta puroi [i putreziciune r\u mirositoare `ncât
to]i s-au minunat.
Deci a intrat `n baie [i s-a sp\lat [i a[a a r\mas toat\
s\n\toas\, sl\vind [i mul]umind ~mp\r\tesei celei
atotputernice, pentru ale c\rei rug\ciuni s-a `nvrednicit
fericirii celei cere[ti.

MINUNEA a 5-a
Pentru orbul pe care l-a luminat apa izvorului cel
primitor de via]\

Se vede `n Penticostar, `n vinerea cea dintâi, c\ `n
}arigrad era un osta[ milostiv foarte [i om `mbun\t\]it,
Leon cu numele, Machelie cu prenumele, 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 `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
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`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 o pu]in\ dep\rtare de loc, a 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 care
s-a `ntristat foarte, temându-se nu cumva va muri orbul
din `mpu]inarea lui. 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\-i speli ochii lui cu dânsa, ca s\ cuno[ti puterea mea.
Iar tu s\ [tii c\ te vei face `mp\rat, [i atunci `]i dau
aminte ca s\-mi faci aici o biseric\, ca 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 `ngrozit, s-a bucurat, c\ a aflat
trei daruri dintru unul pe care l-a c\utat. Deci,
ducându-se `nainte trei pa[i a aflat ap\ `ntr-un lac, când
a cunoscut `ntru sine [i 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 Prea Sfintei N\sc\toare
de Dumnezeu. {i `ndat\, o! minunile tale, St\pân\! a
v\zut cel mai dinainte f\r\ vedere, [i a luat atâta veselie,
pe cât poate fiecare s\ o `n]eleag\.
Dup\ pu]in\ vreme s-a suit Leon la vrednicie
`mp\r\teasc\ [i a zidit o biseric\ `n locul `ntru care a
aflat apa cea vindec\toare, `n numele Prea Sfintei
Fecioare Maria, [i a numit-o pe biseric\, ca s\ se zic\
Izvorul cel primitor de via]\. Fiindc\ apa aceea era
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