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înmormîntării ei. 

 După acea rugăciune ea s-a întors acasă 

plină de bucurie, nădăjduind că îi va vedea 

încă măcar o dată pe toţi apostolii şi ucenicii 

Fiului ei în această viaţă, mai înainte de a 

pleca. Domnul a împlinit dorirea inimii Maicii 

Lui, iar apostolii, purtaţi pe nouri de sfinţii 

îngeri, s-au strâns cu toţii în Muntele Sion. 

Maica Domnului i-a întâmpinat cu bucurie 

mare, i-a întărit, i-a mîngâiat, i-a povăţuit, şi 

le-a împuternicit sufletele. Apoi şi-a dat 

liniştită al ei suflet în mânile lui Dumnezeu, 

fără durere şi fără suferinţă a trupului. Sfinţii 

Apostoli au luat pe umerii lor sicriul ce purta 

trupul adormit al Maicii Domnului, din care s-

a răspândit bunămireasmă  cerească, şi, 

înconjuraţi de creştinii din Cetatea Ierusa-

limului, au pornit să îl îngroape cu cinste în 

Grădina Ghetsimani, în mormîntul Sfinţilor ei 

Părinţi, Ioachim şi Ana. Prin purtarea de grijă 

a lui Dumnezeu, în tot parcursul ei, 

procesiunea de înmormântare a fost ascunsă 

de ochii criminali ai iudeilor. Dar chiar şi aşa, 

Afthonie, un preot iudeu, a apucat sicriul cu 

intenţia de a-l răsturna, însă tot atunci un înger 

al Domnului i-a retezat cu sabia de foc ambele 

mâini nelegiuite care au rămas lipite de sicriu. 

El atunci a strigat către Apostoli să-l vindece, 

şi s-a vindecat cu adevărat numai după ce a 

mărtursit credinţa în Iisus Hristos Mântuitorul 

şi Domnul.  

De la această înmormântare, tot prin 

purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Sfântul 

Apostol Toma însă a lipsit. Aceasta s-a făcut 

spre a se descoperi oamenilor o nouă şi întru 

tot slăvită taină a Maicii lui Dumnezeu.  

Toma a sosit la Ierusalim în a treia zi 

după înmormântarea Maicii Domnului, şi a 

dorit şi el să cinstească trupul adormit al Celei 

Preacurate. Dar când Apostolii au deschis 

mormântul, ei au aflat acolo doar giulgiurile 

goale – trupul nu se mai afla în mormânt!  

În acea seară, Maica lui Dumnezeu, 

înconjurată de un alai de îngeri, a venit în 

mijlocul Apostolilor şi le-a zis: „Bucuraţi-vă, 

căci eu sunt cu voi pururea!”. Nu se cunoaşte 

vârsta la care a trecut la Ceruri Maica lui 

Dumnezeu, dar părerea celor mai mulţi Sfinţi 

Părinţi este că Maica Domnului a adormit în 

vârsta fiind de peste şaizeci de ani. 

(Sf. Nicolae Velimirovici,  

Proloagele  de  la  Ohrida) 

 

 

Adormirea  Maicii  Domnului, icoană 

Cântând  întru tot  cinstita  ta Adormire, 

lăudăm  toți  înălțarea  ta  la  ceruri, 

împărăteasă  Maică  a  lui  Dumnezeu. Iar  

tu, sfințește, mărește și  miluiește  pe  toți   

cei  ce  cu  dragoste  te  laudă  așa: 

Bucură-te,  ceea  ce  ai  curățit pământul, 

cu  pașii  preacuratelor  tale  picioare; 

Bucură-te, ceea  ce  ai  sfințit  văzduhul  

cu  suirea  ta  la  cer; 

Bucură-te,  ceea  ce  te-ai  suit  la 

înălțimea  cerească; 

Bucură-te,  ceea  ce  privești toată  

frumusețea  cea  negrăită; 

Bucură-te,  că  șezi  întru slava  Fiului  

tău  și  Dumnezeu; 

Bucură-te, frumusețea  din  dreapta 

Domnului, care  înfrumusețezi  pe  toți  cei  

ce în  ceruri  te  fericesc  pe  tine; 

Bucură-te,  bucuria  tuturor  pământe-

nilor care  nădăjduiesc  spre  tine; 

Bucură-te,  ceea  ce  ce  ești  îmbrăcată  

în  soare, care strălucești  cu  harul  și  cu  

mărirea  toată  lumea; 

Bucură-te,  ceea  ce  te-ai făgăduit  a  

păzi  și a  mântui  pe  toți  care   te  cheamă  

din toată  inima; 

Bucură-te,  ceea  ce  ești  plină  de  har, care  

întru  Adormirea  ta, nu  ne  lași pe  noi  ! 
(Icosul  al  12-lea  din Acatistul  Adormirii  

Maicii Domnului) 

 

 

 

 

 


