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Parohia Învierea Domnului, telefon 0743538830. 

 

Într-o zi, un cuplu destul de tânăr, dintr-un 

oraș mare al Peloponezului de Sud, a venit la 

Mănăstirea Maicii Domnului „Varnakova”,  

pentru a mulțumi Maicii Domnului pentru 

ajutorul primit. 

La întrebarea de unde cunosc mănăstirea și 

harul pe care-l dăruiește Născătoarea de 

Dumnezeu, au răspuns că au cunoscut acestea 

dintr-o carte de minuni care a fost publicată de 

către Sfânta Mănăstire și care carte i-a fost 

dăruită respectivei femei de către nașa sa. 

„Am simțit o mare recunoștință față de 

Maica Domnului, au spus, pentru că ne-a ajutat 

într-un mod minunat. Soția mea, a explicat 

bărbatul, s-a îmbolnăvit de cancer la esofag și 

făcea chimioterapie. Nu doar că nu putea să 

mănânce, ci își pierduse chiar și vocea. 

Ședințele de chimioterapie au avut efecte 

secundare și mâna sa stângă era puternic 

afectată de tromboză. Se umflase de trei ori mai 

mare decât era normal și o durea foarte tare! 

În cele din urmă, în acea seară când a aju-

tat-o Maica noastră, de vreme ce se chinuise 

destul, a apucat-o somnul. Eu eram alături de 

ea și citeam din cartea cu minunile Maicii 

Domnului. 

Citind, am simțit cum credința mea se 

fortifică. Finalmente, am închis cartea și am 

privit icoana Maicii Domnului care era pe 

copertă, rugând-o cu toată inima să o ajute pe 

soția mea bolnavă. După aceea, cât am putut de 

încet, am pus cartea alături de perna ei”. 

În momentul acesta a luat cuvântul soția și a 

spus cu emoție: „Când m-am trezit dimineața, 

mi-am văzut mâna cum trebuia să fie, normală. 

M-am bucurat, dar m-am și mirat. Când am 

văzut însă alături de perna mea cartea cu 

minunile Maicii Domnului, am înțeles cine îmi 

vindecase mâna. Atunci am strâns cartea la 

piept, i-am mulțumit și am sărutat icoana ei. De 

atunci și umflătura a început să se micșoreze și 

foarte repede a dispărut! Mi-am regăsit vocea, 

pentru că nu puteam să vorbesc și sunt foarte 

bine. De aceea am venit astăzi, ca să-i 

mulțumim Maicii Domnului pentru mijlocirile 

ei către Domnul Atotmilostiv și Fiul ei!” 

(Părintele Silviu Cluci, Lumina  nr 458) 

 

 Trimite-ne un înger din Rai ca protector 

al nostru, și mijlocește, Sfântă, la Fiul Tău și 

Dumnezeul nostru, așa cum Arhanghelul 

Gavriil ți-a fost trimis și ajută-ne, iar noi te 

strigăm: 

Bucură-te, că ți-ai făcut părinții fericiți 

cu nașterea ta; 

Bucură-te, că te rogi lui Dumnezeu cu 

multe lacrimi; 

Bucură-te, că rugăciunile și postul sunt 

îmbrăcaminte strălucitoare; 

Bucură-te, rod înflăcărat al vieții 

evlavioase; 

Bucură-te, că te-ai umplut de sfântă 

ascultare din pruncie; 

Bucură-te, locuință plină de strălucire a 

iubirii; 

Bucură-te, Liniștitoarea cea bună, care 

trimiți pace și odihnă în inimile noastre! 
(Fragment  din Acatistul  la icoana Maicii 

Domnului “Liniștitoarea”  din Sfântul Munte 

Athos (†8 ianuarie) 

 

Mănăstirea Stânişoara foto 

Icoana  Maicii  Domnului  "Liniștitoarea"  
din Sfântul Munte Athos 
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