
 Predica la Nasterea Maicii Domnului 

  
"Nastera Ta de Dumnezeu Nascatoare Ferioara, Bucurie a vestit la toata Lumea; ca din 
tine a rasarit Soarele dreptatii, Hristos Dumnezeul nostru si dezlegand blestemul a dat 
binecuvantare si stricand moartea, ne-a daruit noua viata vesnica.” 
 
             Iubiti credinciosi : 
Prima mare sarbatoare religioasa din anul bisericesc, care începe la 
1 Septembrie, este Nasterea Maicii Domnului, numita în popor si 
Sfânta Maria Mica, praznuita la 8 Septembrie.  
   Sarbatoarea Nasterii Sfintei Fecioare Maria, are o deosebita 
semnificatie pentru neamul nostru, când fericitele românce ce-i 
poarta numele - mame, surori, sotii sau fiice - îsi sarbatoresc 
onomastica acum, la 8 Septembrie. 
      Despre parintii sai, dumnezeiestii Ioachim si Ana, stim ca erau 
originari din Nazaretul Galileii - cum scrie Evanghelia apocrifa a 
lui Iacob. Ei ajunsesera la adânci batrâneti fara sa aiba copii, dar 
nu-si pierdusera speranta, rugându-se permanent lui Dumnezeu sa 
le daruiasca un urmas. În încrederea lor au mers pâna la retragerea 
în locuri singuratice, separat, unde au postit, s-au rugat, au lacrimat 
si si-au sfâsiat inima pâna ce Dumnezeu le-a trimis raspuns, prin 
înger, ca cererea lor va fi primita. Asa s-a nascut Maria, viitoarea 
Sfânta Fecioara Maria, care a fost aleasa de Dumnezeu sa fie vasul 
ales ce va purta în pântece si va naste pe Mântuitorul lumii, cum 
proorocise Isaia : "Iata Fecioara va lua în pântece si va naste Fiu 
si vor chema numele lui Emanuel" (Is. 7, 14).   
    Prin Maica Domnului s-a coborat Dumnezeu pe pamant, 
Fecioara Maria este o scara care leaga cerul cu pamantul. Pentru 
aceasta ii adresam rugaciunile noastre fierbinti, suferintele si toate 
greutatile pe care le avem, ca sa mijloceasca pentru noi, inaintea 
fiului ei si Dumnezeului nostru 
     Sa serbam deci cu bucurie, frati crestini, sfanta zi a Nasterii 
Maicii Domnului. S-o laudam cu cantari duhovnicesti, sa cadem in 
genunchi inaintea sfintei ei icoane si sa binecuvantam pe aceea pe 
care ingerii o lauda in cer. Sa o veneram cu toata evlavia si cu toata 



dragostea, caci prin mijlocirile ei ne facem fii iubiti ai lui 
Dumnezeu, ne umplem de darurile ceresti si ne curatim inimile, 
marturisind-o ca Maica lui Dumnezeu.  
       Sa avem in ea desavarsita incredere si s-o chemam in ajutor in 
orice imprejurare, in timpul vietii noastre caci Domnul nostru Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu si Fiul ei cel Unul Nascut, i-a dat cheia 
comorilor milostivirii Sale.  
   Pentru aceasta, din adancul fiintei noastre sa aducem preacinstire 
Maicii Domnului si sa o rugam, asa cum au rugat-o cu lacrimi, 
mosii si stramosii nostri : 
   “Imparateasa mea cea preabuna, nadejdea mea, Nascatoare de 
Dumnezeu, prietena sarmanilor, folositoarea celor neputinciosi si 
ocrotitoarea celor necajiti; vezi nevoia si necazul meu. Ajuta-ma ca 
sunt neputincios, hraneste-ma ca pe un strain; stii apasarea mea, 
usureaza-ma precum voiesti, caci nu am alt ajutor afara de tine, 
nici alta grabnica folositoare, nici alta mangaiere, decat numai pe 
tine, o, Maica a lui Dumnezeu, ca sa ma pazesti si sa ma acoperi in 
vecii vecilor, Amin! 
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