
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! 
    Una dintre sarbatorile apropiate sufletului nostru din aceasta perioada, este Nasterea Maicii 
Domnului, numita in popor si Sfanta Marie Mica-sarbatorita pe 8 Septembrie. Astazi praznuim 
Nasterea Imparatesei cerului si a pamintului, ca rod al rugaciunii, al milosteniei si al facerii de 
bine, castigata de la Dumnezeu de Sfintii Parinti Ioachim si Ana. Nu praznuim  nasterea  unui 
sfant, ci nasterea aceleia ce este mai sfanta decat toti sfintii. 

    Maica Domnului incepe noul an bisericesc si tot ea il incheie, in luna August anul urmator, 
tocmai pentru importanta pe care o are in invatatura si viata noastra ortodoxa, anume ca 
Preamilostivul Dumnezeu a binevoit a incepe si a termina planul mantuirii neamului omenesc 
din robia diavolului prin Fecioara Maria. 

 Maica Domnului este al doilea cer sau a doua lume, cum zice Sfantul Ioan Damaschin. Printr-
insa s-a innoit neamul omenesc si ea este Imparateasa tuturor ingerilor si a tuturor sfintilor si 
Maica noastra a tuturor popoarelor pamantului si a tot sufletul necajit si intristat care o cheama in 
ajutor. Maica Domnului a fost o persoana aleasa de Preasfanta Treime, din toate popoarele 
pamantului, ca cea mai curata si mai sfanta fecioara, din neamul lui Aaron dupa mama si din 
neamul lui David dupa tata, aleasa din doua semintii de frunte dupa trup. 

 Despre Fecioara Maria, putem spune ca vine din familia dumnezeiestilor parinti, Ioachim si 
Ana, originari din Nazaretul Galileii.  Ei ajunsera la adanci batraneti fara sa aiba copii, dar nu-si 
pierdusera speranta rugandu-se permanent lui Dumneszeu sa le daruiasaca un urmas.  In 
increderea lor au mers pana la retragerea in locuri singuratice, unde au postit, s-au rugat, au 
lacrimat si si-au sfasiat inima, pana ce Dumnenzeu le-a trimis raspuns prin ingeri, ca cererea lor 
va fi primita.  Asa s-a nascut Maria, viitoarea Sfanta Fecioara Maria, care a fost aleasa de 
Dumnezeu sa fie vasul ales ce va purta in pantece si va naste pe Mantuitorul lumii cum 
proorocise Isaia:  “ Iata Fecioara va lua in pantece si va naste Fiu si va chema numele lui 
Emanuel”.  (Isaiia 7,14). 

 Asadar, Maica Domnului s-a născut prin rugăciune si toata viata ei  a fost o rugaciune. Ea şi 
acum se roagă neîncetat în bisericile noastre, împreună cu toţi sfinţii, pentru noi, pentru mamele 
şi copiii noştri, pentru toţi cei ce cred în Dumnezeu şi iubesc poruncile Lui. Maica Domnului stă 
în genunchi înaintea Preasfântei Treimi şi se roagă împreună cu îngerii şi cu Apostolii pentru 
pacea lumii, pentru iertarea păcatelor şi mântuirea tuturor oamenilor.  

Sa serbam deci cu bucurie frati crestini, sfanta zi a Maicii Domnului.  Sa o laudam cu cantari 
duhovnicesti, sa cadem in genunuchi 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.   



Lumina sfintei sărbători de azi să vă lumineze tuturor viaţa, bucuria Prazniculuii să ramana 
vesnic în inimile voastre si va uram: ,,La Multi Ani Si impliniri duhovnicesti’’, tuturor celor care 
poarta numele Nascatoarei de Dumnezeu. 

 
 
                                    Preot Paroh Liviu Alexandrescu 

 

 

 

 
 


