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Creștinii ortodocși 
din toate colțurile 
țării care vor aduce 
joi, 1 octombrie, 
rugă, închinare, 
cinstire și preamărire 
Preacuratei Fecioare 
Maria, Născătoarea 
de Dumnezeu, la 
praznicul închinat 
Acoperământului Său, 
se vor împărtăși cu 
harul și protecția Sfintei 
Sfintelor.

Ziua de 1 octombrie 
va fi o zi specială, plină 
de încărcătură duhovni-
cească pentru toți cei ce 
iubesc Biserica și, cu dra-
goste și credință, vor ser-
ba Acoperământul cel lu-
minos al Maicii Domnu-
lui. Credincioșii care vor 
asista cu bucurie în su-
flet la slujbele săvârșite 
de preoți în lăcașele sfin-
te și se vor ruga din adân-
cul inimii lor, cu aceeași 
bucurie deplină, vor fi 
binecuvântați de Maica 
Domnului, cea mai iubi-
tă și mai mărită dintre toți 
sfinții.

Minunea 
cu Sfântul 
Acoperământ

Sărbătoarea amin
tește de marea minune 
cu Acoperământul Mai-
cii Domnului, din tim-
pul Împăratului Leon cel 
Înțelept. Atunci când, în 
timpul unei privegheri ca-
re a avut loc noaptea în 
Biserica Panaghia din Vla-
herne, spre dimineață, 
Sfântul Andrei și ucenicul 
său Epifanie au  văzuto 
pe Maica Domnului in-
trând în biserică, însoțită 
de Sfinții Ioan Botezăto-
rul, Ioan Evanghelistul 
și de alți sfinți. În mijlo-
cul bisericii, Născătoarea 
de Dumnezeu a îngenun-
cheat și sa rugat cu atâta 
însuflețire, încât lacrimile 
iau inundat fața. Iar du-
pă ce sa ridicat de la ru-
găciune, șia scos acope-
rământul, la ridicat dea-

supra capului Său și ia 
acoperit cu el pe toți cei 
prezenți în biserică.

Rugăciunea 
care ne ridică 
atunci când 
suntem căzuți în 
deznădejde

Mângâietoarea mea cea 
prea bună

Și nădejdea mea fără de 
sfârșit,

Ascunde netrebnicul și mult 
prea păcătosul suflet al meu,

Sub Sfânt Acoperământul Tău,
Acolo unde vrășmașul nu-l 

poate ajunge.
Răutățile mele pururea le 

văd înaintea ochilor mei,
Dar nu am voință puternică 

pentru a nu-ți mai greși.
Pentru mine nu-i nădejde de 

îndreptare,
Căci mult m-am împrietenit 

cu urâtorul de oameni.
Făcând a sa voie și nicicum 

sporind în cele plăcute lui Dum-

nezeu.
Și totuși, afundat fiind cu 

totul în mlaștina neputințelor 
mele,

Saltă inima mea de veselie 
duhovnicească,

Avându-te pe Tine, ocroti-
toare neînfricată a sufletului 
meu.

Căci cine va îndrăzni să mă 
acuze când tu vei sta înaintea 
mea,

Ca o maică a iubirii ce nu-și la-
să fiul să fie răpit din brațele sa-
le? Dragostea Ta este pururea,

Însoțindu-mă de-a lungul zi-
lei și a vieții,

Căci Tu, ca o maică adevă-
rată,

Îți iubești copiii ascultători,
Dar ți se înmoaie inima și 

plângi cu dor mare
Pentru cei neascultători
Și cu dreapta Ta îi ridici 

atunci când cad.
Și oare, de câte ori nu ai 

plâns o dată cu mine,
Atunci când ceream ierta-

re Fiului Tău pentru nepăsarea 
mea?

Sau de câte ori nu mi-ai 
zâmbit din icoană,

Atunci când mă ridicam din 
păcate,

Neavând altă nădejde dez-
nădăjduită decât numai spre 
Tine?

De multe ori nu pot nici să Te 
privesc

Din pricina mulțimii păcate-
lor mele,

Dar nici atunci nu pot sta 
departe de Tine, 

Ci ca un copil alerg și mă 
arunc la picioarele Tale,

Îmbrățișându-le și ascun-
zându-mi fața plină de lacrimi,

În poala veșmintelor Tale.
Pentru aceasta îndrăznesc 

și acum, strigând către Tine:
Nădejdea mea, ascunde-mă 

sub Sfânt Acoperământul Tău
Și mă primește în brațele 

Tale,
Ca uitând de mine și de toate,
Să mă îmbăt doar de dulce 

mângâierea Ta
Și împreună cu Tine,
Ținându-mă de mână, să trec 

neîmpiedicat porțile Raiului
Și în veci să mă veselesc de 

vederea Ta.

„Întro societate in-
formațională și excesiv 
tehnologizată există ris-
cul ca educația să fie re-
dusă la un proces în ca-
re accentul cade aproa-
pe exclusiv pe achizițio-
narea de informații nece-
sare pentru dobândirea 
unor competențe și abi-
lități, astfel încât tânărul 
să fie integrat facil și si-
gur întrun sistem de efi-
ciență practică imedia-
tă, dar un sistem tot mai 
impersonal și unilateral. 
Tocmai întro asemenea 
situație este relevantă va-
lorificarea specificului for-
mativ al educației crești-
ne care nu se rezumă la 
un orizont pământesc li-
mitat și efemer, ci este 
deschisă spre lumina iu-
birii eterne a lui Hristos, 
Care a promis: „Oricine 
crede în Mine, chiar dacă 
va muri, va trăi“ (Ioan 11, 
25). Anul acesta, în mod 
deosebit, avem datoria 
de a ne aminti cu recu-
noștință de bunicii și pă-
rinții noștri, dar și de în-
vățătorii și profesorii noș-

tri, care  neau educat și 
neau îndrumat pe calea 
cunoașterii științifice in-
telectuale, dar și a valori-
lor spirituale permanente. 
Perioada actuală de pan-
demie ne învață cât de 
necesară este comunica-
rea dintre oameni, posibi-
litatea de a ne întâlni față 
către față, de a ne împăr-
tăși bucuriile și necazuri-
le, reușitele sau eșecurile, 
așteptările și aspirațiile. 
Acum înțelegem mai bine 
adevărul credinței, și anu-
me că viața și sănătatea 
sunt daruri de la Dumne-
zeu, care trebuie apărate 
și cultivate pentru a creș-
te spiritual și a viețui soci-
al ca oameni liberi și res-
ponsabili, harnici și dar-
nici“, spune Patriarhul Ro-
mâniei. Acesta îndeam-
nă parohiile și organiza-
țiile de tineret ale Biseri-
cii «să ofere ajutor mate-
rial și spiritual studenților 
care provin din familii de-
favorizate, pentru a urma 
studiile universitare, spre 
a aduce bucurie familiei, 
școlii și poporului român.
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„Tinerii au 
multă nevoie de 
sprijinul familiei, 
al școlii și al 
Bisericii“ 
„În ziua Acoperământului Maicii 
Domnului, pe 1 octombrie, studenții 
revin și ei la cursuri. Cu acest prilej, 
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, 
Preafericitul Părinte Daniel, urează 
tuturor studenților și profesorilor din 
învățământul universitar și postuniversitar 
„sănătate, multă bucurie și mult ajutor“. 
De asemenea, Patriarhul României mai 
adresează următorul mesaj.  

1 octombrie este zi sfântă Mesajul Patriarhului 
României, la început 
de an universitar: Acoperământul Maicii Domnului, ziua care ne 

aminteşte că prin nevoinţă şi rugăciune putem 
primi neîncetatul ajutor al Maicii Domnului


