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Sfânta Sfintelor, cea mai 
iubită dintre toți sfinții 
de pe bolta Ortodoxiei 
noastre, va fi prăznuită 
marți, pe 8 septembrie, 
în toate lăcașele de cult 
din țară. Să o slăvim cu 
bucurie în suflet și să o 
cinstim în chip deosebit 
pe Preacurata Fecioară 
Maria, Născătoarea 
de Dumnezeu, pentru 
că Ea este calea către 
mântuirea noastră! 

Prima mare sărbă-
toare a Noului An Biseri-
cesc este Nașterea Mai-
cii Domnului. Biserica Or-
todoxă Română a rându-
it ca marele Praznic Îm-
părătesc să aibă loc pe 
8 septembrie. Prin urma-
re, în toate lăcașele sfin-
te, această zi va fi deo-
sebită, cu slujbe specia-
le închinate Născătoarei 
de Dumnezeu. După cum 
se știe, Maica Domnului 
joacă un rol fundamental 
pentru mântuirea noas-
tră, a tuturor. Prin faptul 
că a acceptat voia Dom-
nului și a luat în pântece 
Sale pe Mântuitorul lumii, 
L-a născut și mijlocește 
permanent între noi și Fi-
ul Sfânt, ne ajută să pă-
trundem și să sporim în 
viața duhovnicească. Da-
torită Sfintei Fecioare, Fi-
ul Domnului S-a întrupat, 
a biruit moartea și  ne-a 
dăruit viață veșnică în 
Împărăția Cerurilor.

Sfânta Fecioară 
Maria, cea mai 
cinstită și mai 
mărită fără 
asemănare

“Între sfinți, Sfânta 
Fecioară Maria ocupă lo-
cul cel mai de cinste, fiind 
mai presus de toate pute-
rile îngerești și atingând 
cea mai înaltă treaptă 
a desăvârșirii omenești. 
Cinstirea pe care Biserica 
o dă Sfintei Fecioare Ma-
ria se numește suprave-
nerare sau supracinstire, 
spre deosebire de cinsti-
rea acordată sfinților, ca-
re se numește venerare. 
Sfânta Biserică o numește 
«Împărăteasă» și «Doam-
nă», mărturisind că este 
«mai cinstită decât heru-
vimii și mai mărită, fără 
de asemănare, decât se-
rafimii», deoarece s-a în-
vrednicit să fie aleasă de 
Dumnezeu ca Maică a Fi-
ului Său”, spune preotul 
Cezar Vasiliu.

Dumnezeu 
a prețuit-o 
pentru viața Sa 
neprihănită

Păcatul a venit în lu-
me prin neascultarea Evei 
și a lui Adam de cuvântul 
Tatălui Creator. Mântuirea 
omenirii avea să vină prin-
tr-o femeie, mai exact, prin 
Preacinstita Maică a Dom-
nului. De altfel, Dumne-
zeu a și anunțat lumea că 
mântuirea va veni prin fe-
meie: “Dușmănie voi pune 
între tine și femeie, între 
sămânța ta și sămânța ei: 
aceasta îți va zdrobi capul, 
iar tu îi vei înțepa călcâiul” 
(Facerea 3, 15). Așadar, 
Fecioara Maria a devenit 
Eva cea nouă. Iar pentru 
viața neprihănită pe care 
a ales să o trăiască, Dum-

nezeu Însuși a prețuit-o, 
alegând-o ca Maică a Fiu-
lui Său dintre toate femeile 
din lume. 

Pe 9 septembrie 
va fi praznicul 
Sfinților Ioachim 
și Ana, părinții 
Preacuratei 
Fecioare Maria 

Din scrierile apocri-

fe știm că Sfânta Fecioa-
ră Maria s-a născut din 
Ioachim și Ana care pâ-
nă la acea vreme au fost 
ironizați și batjocoriți de 
oameni pentru că nu pu-
teau avea copii. La vre-
mea aceea, lipsa prun-
cilor în familie era con-
siderată un blestem de 
la Dumnezeu. Cu toate 
acestea, cei doi nu și-au 
pierdut încrederea în Bu-
nul Dumnezeu, ci au spe-
rat și s-au rugat cu la-
crimi în ochi să devină 
părinți. După o lungă pe-
rioadă de rugăciune, lor li 
s-a arătat îngerul Gavri-
il care  le-a dat vestea că 
vor avea un prunc ce se 
va umple de Duh Sfânt 
din pântecele mamei sale 
și va fi ales al lui Dumne-
zeu. Tatăl Fecioarei Maria, 
Ioachim, era din seminția 
lui Iuda, iar Ana, ma-
ma Sa, era fiica preotului 
Matthan. Sfinții Ioachim 
și Ana, părinții Preacura-
tei Fecioare Maria, sunt 
prăznuiți, așadar, în ziua 
care urmează Nașterii Sa-
le, pe 9 septembrie. 
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PaginĂ realizatĂ de 
 ionela ChirCu

Fiind unul dintre ce-
le mai mari praznice 
Împărătești, praznicul  
Nașterii Maicii Domnului 
trebuie petrecut cu su-
fletul deschis către Năs-
cătoarea de Dumnezeu, 
mulțumindu-I pentru da-
rurile revărsate asupra 
noastră de-a lungul tim-
pului și pomenind-o în ru-
găciunile noastre. Iată, 
cea mai puternică rugă-
ciune care ne aduce mân-
tuirea, liniștea sufleteas-
că, armonia în familie și 
bunăstarea, și pe care es-
te bine să I-o adresăm 
în ziua de 8 septembrie! 
Maica Domnului ne as-
cultă rugăciunile și ne dă 
răspuns bun, dacă le ros-
tim cu dreaptă credință, 
iubire și speranță. 

Naşterea Ta a strălucit 
bucurie celor ţinuţi în legătura 
întristării, 

Şi până la marginile lumii 
s-au vestit minunile ca prinos 
al mângâierii, 

Cea Care a răsărit din 
pântece neroditor naşte ră-
mânând Fecioară curată, 

Şi pe Cel Neapropiat se-
rafimilor Îl arată lumii cu Trup 
ca O Rază prea luminată.

Vestirea Arhanghelului 
Gavriil s-a plinit 

Și Rodul rugăciunii stăru-
itoare S-a arătat pe pământ. 

Cea închipuită în oglinda 
proorocească Se arată cu tru-
pul pe pământ, 

Gătindu-Se să primeas-
că întru Sine pe Cel Nearătat. 

Pentru aceasta, Maică 
Prealăudată, 

La judecată nu vădi înain-
tea Stăpânului păcatele noas-
tre 

Și şterge cu roua milosti-
virii Tale toate nedesăvârşirile 
noastre 

Și aşterne vălul uitării 
peste nedreptăţile noastre.

Corabie a milostivirii Te 
ştim, 

Care porţi pe Cei încăr-
caţi de povara păcatelor la li-
manul mântuirii. Nu ne uita pe 
noi, cei rătăciţi, 

Care ne primejduim a că-
dea în adâncul deznădăjduirii. 

Cetate a Împăratului vea-
curilor eşti, 

Înconjurată de trâmbiţe-
le biruinţei, 

Adică de Sfinţii Îngeri, cei 
slujitori ai tainelor dumneze-
ieşti.

Întăreşte şi cetatea ini-
mii noastre, 

Apărându-o de săgeţile 
gândurilor viclene, 

Ca neîncetat să fie încon-
jurată de curgerile rugăciunii 
curate, 

Acum și pururea și-n ve-
cii vecilor,

Amin! 

Rugăciunea care ne 
aduce mântuirea, liniștea 

sufletească, armonia în 
familie și bunăstarea 

Naşterea Maicii Domnului, 
izvorul mântuirii noastre, 
pogorât din Ceruri

Jurnalul de Ilfov urează un sincer și 
călduros 

„La multi ani!”, 
sănătate si bucurii, 

tuturor celor ce-și sărbătoresc onomastica 
pe 8 septembrie, în ziua Nașterii Maicii 
Domnului sau pe 9 septembrie, în ziua 

Sfinților Ioachim și Ana!
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