ΘΑΥΜΑ ΝΗ΄ (Ποταμὸς)
494/513v ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ τῆς παλαιᾶς Ρώμης ἐκίνησαν
κάποιον καιρὸν νὰ πᾶσιν εἰς ξεφάντωσιν καὶ εἴχασι νὰ διαβοῦσιν
διὰ τοῦ μεγάλου ποταμοῦ ἁποὺ εἶναι εἰς τὰ μέρη ἐκεῖνα. Μέσα
εἰς τὴν συντροφιὰν αὐτῶν ἤτονε καὶ ἕνας κριτὴς τινὸς καστελίου, ὁ ὁποῖος καλὰ καὶ νὰ μὴν ἐπέρνα ἐνάρετως, μὰ νὰ τὸν ἐπλάναν ὁ ἐχθρός, νὰ τὸν εἶχεν ριμμένον εἰς μεγάλους ἐγκρεμνοὺς τῶν
σαρκικῶν ἡδονῶν, ὅμως εἶχεν πολλὴν καὶ μεγάλην εὐλάβειαν εἰς
τὴν Παρθένον Μαρίαν καὶ πάντοτε τὴν ἐχαιρέταν καὶ εἰς τὲς ἑορτές της ἤκανεν μεγάλην ἐλεημοσύνην ὀδιὰ ἀγάπην της καὶ
ποτὲ δὲν ἔβγαινεν ἀπὸ τὸ σπίτιν του, παρὰ νὰ σταθεῖ ὀμπροστὰ
εἰς μίαν εἰκόναν ἁποὺ εἶχεν εἰς τὴν κάμεράν του τῆς ὑπεραγίας
Θεοτόκου νὰ τῆς εἰπεῖ τὸν ἀρχαγγελικὸν ἀσπασμὸν καὶ νὰ παραδοθεῖ εἰς τὴν χάριν της τὴν μεγάλην. Ἔτις ἤκαμεν καὶ τὴν
ἡμέραν ἐκείνην ἁποὺ ἐδιάβην μὲ τοὺς ἄλλους ἄρχοντας εἰς ξε514r
φάντωσιν, ἀλλὰ ὁ πονηρὸς διάβολος / πολλὰ τοῦ ἐχθρεύατον,
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διότις ἀνκαλὰ καὶ νὰ τὸν εὔφραινεν μὲ τὰ / ἄλλα του ἔργα τὰ
ἀρεστά του αὐτουνοῦ τοῦ μισοκάλου, ἀλλὰ ἐπίκραινέντονε πολλὰ μὲ τὴν καλὴν συνήθειαν ἁποὺ εἶχε νὰ προσκυνᾶ καὶ νὰ
εὐλαβεῖται τόσον τὴν Παρθένον Μαρίαν καὶ νὰ παραδίδεται εἰς
τὴν μεγάλην της βοήθειαν καὶ χάριν. Καὶ καλὰ καὶ νὰ ἐγύρευγεν
καιρὸν νὰ τὸν ἀποκτείνει, καθὼς κάνει τῶν φιλῶν του, ὅμως δὲν
ἐμπόρειεν οὐδὲ ἐδύνετονε νὰ τόνε φέρει εἰς κακὸν τέλος νὰ τόνε
κερδίσει ὁ μισάνθρωπος, ὀδιατὶ τὸν ἐμπόδιζεν ἡ προσευχὴ ἁποὺ
ἤκανεν πᾶσαν ἡμέραν εἰς τὴν Παρθένον Μαρίαν.
Τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἁποὺ ἐπήγαινεν μὲ τοὺς ἄρχοντας, περνώντας τὸν ποταμὸν ἀγριεύεται τὸ ἄλογόν του καὶ ρίκτει τονε μέσα εἰς τόπον βαθύν, ἁποὺ δὲν ἤτονε νὰ γλυτώσει, καὶ ὅλοι του
οἱ συντρόφοι εἴδασι πὼς ἔδωκεν εἰς τὸ φοῦντος, διότις τὸ ἄλογόν
του ξαγριεμένον ἐγλάκησε καὶ ἐμπῆκεν καὶ ἔπεσεν εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνον τοῦ ποταμοῦ ἁποὺ δὲν ἤτονε οὐδεμίας σωτηρίας
ἐλπὶς εἰς ἐκεῖνον.Διὰ τοῦτο ἐλυπήθησαν πολλὰ καὶ ἐγύρισαν
εἰς τὴν χώραν καὶ ἔκραξαν τοὺς ἱερεῖς νὰ ψάλουσινε τὴν ἀκολουθίαν
514v
τοῦ νεκροῦ εἰς τὸ ὄνομάν του / ὀδιὰ τὴν ψυχήν του. Καὶ ἐτοῦτο
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τὸ ἐκάμασιν ὀδιατὶ μὲ τὰ ἀμμάτια τως τὸν εἴδασιν πὼς τὸν
ἐπῆρεν ὁ ποταμὸς καὶ δὲν ἤτονε νὰ τοῦ βοηθήσει τινὰς καὶ οὐδεκὰν τὸ λείψανόν του ἤτονε μόδος νὰ εὕρουσιν, ὀδιατὶ εἴδασι πὼς
τὸ ἔσυρεν ὁ ποταμός. Ἀλλὰ ἡ πανυπερθαύμαστος κόρη, ἡ Παρθένος Μαρία, ὁ καλὸς ποταμὸς τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τὰ δύνεται ὅλα,
ὁ κοινὸς μέγας βοηθὸς τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν ἡ μεσίτρια, ἤδωκεν τὴν μεγάλην της βοήθειαν εἰς αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον, ὀδιὰ νὰ μὴν τόνε κερδίσει ὁ ἐχθρός. Καὶ ὄχι μόνον ἁποὺ δὲν
τὸν ἔπνιξεν ὁ ποταμός, μὰ ἤδωκέν του καὶ ἀφορμὴ νὰ ἀφήσει
τὲς κακὲς στράτες νὰ ἐπιστρέψει πρὸς τὸν Θεόν, νὰ μὴν χαθεῖ,
καὶ γλυτώνει τονε μὲ θαυμαστότατον τρόπον καὶ εὑρίσκεται ἀπὸ
τὸν ποταμὸν εἰς τὸ ὀσπίτιόν του, καὶ οἱ συντρόφοι του τὸν ἐμνημόνευαν εἰς τὴν χώραν τως τὴν Ρώμην, καὶ αὐτὸν τὸν εἶχεν ἡ
ὑπερθαύμαστος Μαρία παγωμένον εἰς τὸ ὀσπίτιόν του. Καὶ
ὀδιὰ νὰ κηρυκτεῖ τὸ θαῦμα τῆς ὑπεραγίας καὶ εἰς τὴν Ρώμην,
κινᾶ καὶ πάγει μοναχός του ἐδεκεῖ νὰ τὸν ἰδοῦσιν οἱ συντρόφοι
του, διότις ὅσοι τῶς τὸ ἐθέλασιν εἰπεῖ ποτὲ δὲν τὸ ἐπίστευαν. Διὰ
τοῦτο πάγει ἀτός του, / καὶ ὅταν τὸν εἴδασιν οἱ συντρόφοι του
ἐθαύμαζαν καὶ ἐλόγιαζαν πὼς εἶναι φάντασμα καὶ ἐκάνασιν τὸν
σταυρόν τως, ἀλλὰ αὐτὸς ἔλεγεν πὼς κατὰ ἀλήθειαν εἶναι αὐτὸς
ὁ ἴδιος ἁποὺ εἴδασι πὼς ἐπῆρεν ὁ ποταμός. Καὶ τότε αὐτῆνοι
τὸν ἐρώτησαν νὰ τῶς εἰπεῖ μὲ ὅρκον ἂν εἶναι αὐτὸς καὶ πῶς ἐγλύτωκεν ἁποὺ τὸν εἴδασιν πνιμένον. Τότε αὐτὸς λέγει: «Δόξα
νὰ ἔχει ὁ Θεὸς / ἁποὺ ἤδωκεν τόσην χάριν τῆς Παρθένου Μαρίας καὶ ἐγλύτωκέ με», διότις αὐτὸς εἶναι ὁ ἴδιος ἁποὺ ἤπεσεν
μέσα, καὶ ὡς ἐπῆγεν κάτω εἰς τὸ φοῦντος τοῦ ποταμοῦ τὸν ἕρπαξεν ἡ δεδοξασμένη Παρθένος κρατώντας τονε μὲ τὴν ἁγίαν της δεξιὰν ἀπὸ τὰ μαλλιὰ τῆς κεφαλῆς του καὶ παρευθὺς τὸν ἐπῆγεν
εἰς τὸ ὀσπίτιόν του. Καὶ ὅσοι ἤσανε εἰς τὸ σπίτιν του ἐθαύμαζαν
νὰ τὸν ἰδοῦσιν εἰς τὸ μέσον ὁλόγρον καὶ μεσαποθαμένον, ἁποὺ ἐγανάκτησεν νὰ συνηφέρει νὰ γνωρίσει ποῦ εἶναι καὶ νὰ εἰπεῖ πῶς ἐκεῖ
εὑρέθηκε, καὶ ὅλοι ἐδόξασαν τὸν Θεὸν καὶ τὴν Παρθένον Μαρίαν.
Ἐτούτο τὸ θαυμάσιον ἠκούσθην εἰς ὅλην τὴν Ρώμην καὶ ὅλοι
ἐμεγαλύνασι τὴν Παρθένον Μαρίαν, καὶ ὁ μακαριότατος πάπας
ὅρισε / καὶ ὅλοι ἐμαζώκτησαν εἰς ἕναν ναὸν τῆς Θεοτόκου καὶ ἐκάμασινε μεγάλην ἑορτὴν καὶ ἐδώκασι καὶ μεγάλην εὐχαριστίαν τῆς
Παρθένου Μαρίας. Καὶ αὐτὸς ἁποὺ ἐγλύτωκεν ἀποὺ τὸν πνιμὸν
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δὲν ἐγύρισε πλέον οὔτε εἰς τὲς στράτες του οὔτε εἰς τὰ πλούτη του
οὔτε εἰς τὸ ὀσπίτιόν του, μὰ ἐπῆγεν εἰς ἕναν μοναστήριον ἁποὺ
ὀνομάζεντονε εἰς τὸ ὄνομαν τῆς ὑπεραγίας Μαρίας καὶ ἔγινεν
μοναχὸς καὶ ἐκεῖ ἐπέρασεν ὅλην του τὴν ζωὴν δουλεύοντας τοῦ Θεοῦ
καὶ μεγαλύνοντας τὴν Παρθένον Μαρίαν, καὶ ἐκράτειεν τὴν στράταν
τῆς σωτηρίας του, τὴν ὁποίαν εὗρεν διὰ τῆς Παρθένου Μαρίας.
Ἔτις λοιπὸν βοηθεῖ ὁλωνῶν ἡ Παρθένος, ὅσων τὴν κράζουσιν μὲ πίστιν καὶ παραδίδουνται εἰς τὴν χάριν της, καὶ διὰ τοῦτο
καὶ ἡμεῖς, ἁποὺ πλέγομεν εἰς τὸν ποταμὸν τῆς ζωῆς ἐτουνῆς καὶ
ἔχομεν τὲςπολλὲς φουρτοῦνες τοῦ κόσμου ἐτουνοῦ, δὲν ἔχομεν
ἄλλην βοήθειαν καὶ ἄλλην ἐλπίδα, μόνον τὴν χάριν τῆς Παρθένου
Μαρίας, τὴν ὁποίαν, καθὼς ὁ Δυνατὸς ἔδειξεν, τὴν ἤκαμεν
ὁ Κύριος ἕνα θαυμαστὸν ποταμὸν νὰ μᾶς ποτίζει καὶ νὰ μᾶς
εὐφραίνει καὶ νὰ μᾶς δροσίζει, νὰ μᾶς σύρνει νὰ μᾶς παγαίνει εἰς
καλὸν ὅρμον καὶ καλὸν λιμιώνα, / καὶ ἐδῶ εἰς τὴν ζωὴν ἐτούτην νὰ ἔχομεν τὲς δροσὲς καὶ τὰ φροῦτα τοῦ μεγάλου ποταμοῦ
ἐτουνοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ γεμάτου τὰ καλὰ καὶ γλυκιὰ νερά. Ἂς
σπουδάζομεν λοιπὸν ὅλοι νὰ γένομεν πόλις τοῦ Θεοῦ, ἤγουν κατοικία τοῦ Θεοῦ, ὀδιὰ νὰ μᾶς εὐφραίνουσι τὰ ὁρμήματα ἐτουνοῦ
τοῦ ποταμοῦ καὶ νὰ μᾶς σύρνουσι εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Κυρίου,
εἰς τὴν ὁποίαν νὰ τύχομεν διὰ τῆς Θεοτόκου. Ἀμήν.
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