
 

 

Predica 
ÎN ZIUA DE SĂRBĂTOARE A ACOPERAMANTULUI PREASFINTEI NASCATOARE DE 

DUMNEZEU 
Sărbătoarea 1 Octombrie  2019 

(Pentru Duminica 6 Octombrie) 
  
Sărbătoarea Acoperamantul Maicii Domnului este cunoscută în întreaga lume ortodoxă. Se 
sărbătorește pe 1 Octombrie (14 Octombrie pe calendarul vechi) și în Biserica Greciei pe 28 
Octombrie, pentru comemorarea protecției Greciei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 
  
Cele două cuvinte singure, "Sfântul Acoperamant" aduc in memoria noastră dragostea maternă și 
adăpostul pe care Preasfanta Fecioara Maria ni le da în vremuri de pericol, precum și ajutorul de 
nelipsit pe care Ea ni le oferă în momentele dificile ale vieții noastre. 
  
Dar cum a ajuns sa fie stabilita această zi de Sarbatoare pe 1 Octombrie? Evenimentul istoric din 
spatele acestei sarbatori este deosebit,iesit din comun. În partea de Sud a bisericii Sf. Maria din 
Blachernae (Vlaherne) din Constantinopol, a existat o capelă in care se afla racla care conținea 
Vesmantul Maicii Domnului. La începutul secolului al X-lea, în timp ce avea loc slujba de 
priveghere , a mers să ia parte un Sfant pe nume Andrei. Sf. Andrei, cunoscut ca un "Sfânt Nebun 
pt. Hristos" (pentru că el acționa într-un mod neobișnuit și prostesc pt.a-si ascunde sfințenia) a fost 
însoțit de un tânăr numit Epifanie, care mai târziu va deveni Patriarhul Constantinopolului. La 
miezul nopții, Sfântul Andrei a văzut-o pe Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu intrând în biserică 
pe ușa principală indreptandu-se catre Sfantul Altar. Ea a aparut foarte inalta, si a fost insotita de un 
grup stralucitor de Ingeri și sfinți, toti îmbrăcati în alb. Printre ei  puteau fi văzuti Sf. Ioan 
Inaintemergatorul și Sf. Ioan Teologul, de partea dreaptă și stângă a Maicii Domnului. Unii erau in 
frunte, iar altii ii urmau in procesiune, cântând imnuri. 
  
Când Maica Domnului și insotitorii ei s-au apropiat de amvon, care era în mijlocul bisericii, Sfântul 
Andrei a rostit catre Epifanie: 
 -O vezi pe Preasfanta Nascatoare si Doamnă a lumii? 
-Da, onorabile parinte, a răspuns tânărul. 
  
În timp ce se intampla acest lucru,Nascatoarea de Dumnezeu a îngenunchiat și s-a rugat pentru o 
lungă perioadă de timp. Ea se ruga Fiului  Ei pentru salvarea lumii, fata Ei sfântă fiindu-i plina de 
lacrimi. După implorarea lui Dumnezeu, Ea a intrat în Sfântul Altar, unde s-a rugat pentru 
credincioșii care privegheau. Când  și-a terminat rugăciunea, ea a îndepărtat cu modestie 
maphorion-ul (șalul roșu pe care îl vedem în Icoanele Maicii Domnului care-I acoperă capul și 
corpul ) si, cum era care atât de mare, l-a intins peste cei prezenti, adăpostindu-i cu mâinile Ei 
prețioase. Astfel, cei doi au văzut-o, radiind cu glorie divină, ca un chihlimbar. Atata vreme cat 
Maica Domnului era vizibila, Omoforul iradia/stralucea. Când Maica Domnului s-a întors la Cer, 
vesmantul a început să se micșoreze încet și apoi a dispărut. 
  
Acest miracol este asociat cu alte miracole legate de Sfântul Omofor al Maicii Domnului, care au 
dus la înființarea sărbătorii Sfintei Skēpe, protecția pe care Preasfânta Fecioară o oferă tuturor celor 
care, cu credință, îi invocă harul. 
  
Miracolele Sfintului Acoperamant a Maicii Domnului sunt fără număr. Când Constantinopolul a 
fost cândva înconjurat pe mare de către navele inamice, se spune că Patriarhul a luat de la biserica 



 

 

Blachernae (Vlaherne) Sfântul Acoperamant al Maicii Domnului, și L-a înmuiat în mare. Acest 
lucru a cauzat imediat o furtună mare, rezultând în scufundarea multor nave inamice, 
cu  supraviețuitorii fugind în panică. În ultimii ani, în timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, 
soldații greci din tranșeele lor au văzut-o de multe ori pe Maica Domnului protejându-i de focul 
inamic. 
Cât de des ne-a adăpostit Maica Domnului și ne-a protejat în vremuri de pericole și de nevoi? Din 
acest motiv, creștinii ar trebui să o cheme pe Sfânta Fecioară , Mama noastră afectuoasă, în 
momentele de durere și nevoi. Căutând protecția Ei cu încredere și plină de recunoștință, făcându-ne 
drum spre biserică în ziua ei de sărbătoare, oferindu-I multumiri ca imnograful care ne îndeamnă: 
   
Veniti sa cinstiti cu tot devotamentul 
Acoperamantul Maicii Domnului , 
Cel care asigura protecție sigura credinciosilor, 
Cel care, de asemenea, ne alina de suferințe și tristete. 
  
Să o imploram, de asemenea pe Preasfânta Noastra Maica cu cuvintele imnografului: 
  
Acopera-ne, Doamnă, Regină a lumii, 
Cu harul Acoperamantului Tau, cel puternic, 
Și salveaza din primejdii și vremuri dureroase 
Pe cei care Te venereaza cu devotament. 
  
Fie ca Sfântul Acoperamant al Preasfintei Doamne să ne acopere, să ne protejeze, să ne apere pe toți 
și să dea pace lumii. Amin. 
  


