ADORMIREA

MAICII DOMNULUI

Viaţa Maicii Domnului
partea a IV-a
După Învierea Mântuitorului
n o s t r u I i s u s H r i s to s , M a i c a
Domnului îşi petrecea timpul în
rugăciuni stăruitoare alături de
celelalte femei credincioase şi de
Sfinţii Apostoli (Faptele Apostolilor
1, 14). Ea a fost împreună cu Sfinţii
Apostoli pe Muntele Măslinilor când
Domnul S-a înălţat la Cer, iar doi
îngeri au prezis a doua venire a Lui
pe pământ.
La puţin timp după Pogorârea
Duhului Sfânt, când s-a întemeiat
Biserica, în Ierusalim s-a pornit
prigoana împotriva creştinilor.
Inima Maicii Domnului a fost
zdrobită din nou pentru toţi cei care
mărturiseau credinţa în Hristos şi a
căror jertfă a dus mai departe peste
veacuri adevărul Evangheliei,
înscriindu-l cu sânge în istoria
Bisericii. Sfântul Evanghelist Luca
descrie pe larg martiriul Sfântului
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Arhidiacon Ştefan, întâiul mucenic
(Faptele Apostolilor 6-7), la care privea

de departe şi Maica Domnului,
rugându-se pentru întărirea lui.
Maica Domnului a locuit în casa
Sfântului Apostol Ioan, căruia i-a
fost încredinţată de Hristos pe
Cruce, la Golgota. Acesta i-a purtat
de grijă cu multă evlavie până la
mutarea ei la Cer. Sfinţii Părinţi ai
Bisericii, inspiraţi de Duhul Sfânt,
scriu că Maica Domnului „se sârguia
printr-o nevoinţă foarte răbdătoare
şi felurită, prin rugăciunile pentru
lumea întreagă dar şi prin râvna ei,
prin poveţe şi încurajări către
propovăduitorii de Dumnezeu care
au atins marginile lumii” (Sf.
Grigorie al Tesalonicului). Sfântul
Nicodim Aghioritul precizează că a
mai trăit unsprezece ani după
Înălţarea Domnului la Cer, deci în
total a trăit cincizeci şi nouă de ani.

Maica Domnului şi-a cunoscut
dinainte sfârşitul. Cu trei zile
înainte, Sfântul Arhanghel Gavriil i-a
adus îmbucurătoarea veste. S-a
pregătit singură cu toate cele de
îngropare, chemându-i pe cei
apropiaţi şi dăruind cele două haine
bune ale ei la două văduve sărace.
Apoi, deodată s-a făcut o vijelie,
venind nişte nori albi care i-au adus
pe Apostoli din diferite părţi ale
lumii pentru a primi o ultimă
binecuvântare. Au fost acolo şi
Sfinţii Episcopi Ierotei, Timotei şi
Dionisie Areopagitul. A adormit în
pace şi bucurie, de faţă fiind
mulţime de îngeri şi Însuşi Fiul ei,
Care i-a luat sufletul în braţe, aşa
cum şi ea L-a purtat când era copil.
Pe când era dusă spre
mormântul din satul Ghetsimani de
lângă Ierusalim, mai mulţi
necredincioşi care aruncau cuvinte
batjocoritoare asupra ei au orbit.
Unul mai îndrăzneţ cu obrăznicie a
încercat să răstoarne trupul ei, dar
printr-o minune înfricoşătoare,
mâinile i-au fost retezate imediat,
rămânând atârnate de raclă. Cu
spaimă în suflet a regretat fapta şi sa rugat Preacuratei, mărturisindu-şi
totodată credinţa. Imediat, mâinile i
s-au lipit la loc. Tot astfel au fost
vindecaţi de orbire şi ceilalţi

batjocoritori.
Toţi au privegheat la mormânt
trei zile, timp în care se auzeau
coruri îngereşti. Sfântul Apostol
Toma a ajuns mai târziu şi, pentru
mângâierea sufletului său a cerut să
i se deschidă mormântul, pentru a o
vedea şi el. Dar şi de această dată s-a
văzut o mare minune: mormântul
era gol, rămânând în el numai
giulgiurile. Toate cele întâmplate la
Adormirea Maicii Domnului sunt
descrise de Sfinţi Părinţi ce au fost
de faţă.
Maica Domnului a fost luată cu
tot cu trup la Cer, pentru a trăi din
plin fericirea veşnică lângă tronul
Preasfintei Treimi, loc pe care-l
merită doar cea care, Născătoare de
Dumnezeu fiind, i-a dat viaţă
pământească din trupul ei şi s-a
făcut pe sine tron al Pruncului Iisus
pe pământ. De acolo ascultă
rugăciunile fiecărui credincios şi
este mijlocitoare înaintea Fiului ei,
aşa cum a făcut-o şi la Nunta din
Cana Galileii. În bunătatea şi iubirea
ei pentru toată omenirea, cu
siguranţă îi va ierta şi pe toţi cei care
nu-i aduc cinstirea cuvenită aici pe
pământ sau, mai rău, o desconsideră
sau o batjocoresc.
Prof. Maria Nicolau,
Şcoala Gimnazială Satu Mare, Ţibeni

Troparul Adormirii Maicii Domnului
Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu
ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la
viaţă, fiind Maica Vieţii, şi cu rugăciunile tale, izbăveşti
din moarte sufletele noastre.
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