
 

 

PREDICA LA ADORMIREA MAICII DOMNULUI 
(15 August)  

(Pentru duminică 16/8/2020) 
  
  

Cu cele mai frumoase laude Biserica o onorează astăzi pe"Maica Domnului 
binecuvântată și fără vină" și pe Maica iubitoare a noastră, a tuturor, pe măsură ce se 
înalță pe tărâmul ceresc. 
  
"Voi, popoare de pe pământ, să lăudăm Sfânta Adormire a Maicii Domnului." 
"Voi toți pămantenii, cântați cu bucurie Maicii Domnului a noastra."  
 
Când Fecioara Maria și-a îndeplinit misiunea pe pământ, Fiul ei și Dumnezeu Iisus 
Hristos au decis că a venit ziua ca ea să fie aproape de El, și astfel El a primit-o în 
slavă.  Prin supunerea, credința și devotamentul față de Dumnezeu, Ea i-a depășit, 
într-o măsură incomparabilă, chiar și pe Îngeri și pe Arhangheli. 
 
Evenimente miraculoase s-au întâmplat în timpul Adormirii Sfinte a Maicii 
Domnului. "Sfinții Apostoli au fost luați din toate colțurile lumii, și au fost purtați pe 
nori din ordinul lui Dumnezeu, și s-au adunat în jurul trupului Său pur, O Sursă de 
Viață, și au sărutat-o cu reverență"( Vecernia Adormirii-Theotokion).  Sfinții 
Apostoli au putut participa la înmormântarea Sfantei Fecioare pure într-un mod 
minunat, în ciuda faptului că au fost împrăștiați în întreaga lume pentru a predica 
Evanghelia.  Acest miracol a fost pentru a venera trupul Ei dătător de viață, din care 
Iisus Dumnezeu-om a venit la noi. 
 
Îngerii sunt, de asemenea, prezenți, "puterile cele mai sublime ale cerului", care 
înconjoară Regele tuturor.  Da, Domnul cerului și al pământului, Iisus Hristos însuși, 
Singurul Fiu Născut al Fecioarei Maria, este cel care vine invizibil să o onoreze demn 
pe Maica Sa, să-și primească spiritul inspirat de Dumnezeu și, la scurt timp după 
aceea, să-și escorteze "trupul onorabil și cel mai glorios" la Tronul divin. 
  
Iar Îngerii, care avansează nevăzuți, anunță cele mai sublime puteri cerești: "Iată, 
Regina Tuturor, fecioara divină vine. Ridicați-vă porțile și primiți-o cu maiestate pe 
Maica Luminii care nu dispare niciodată. Pentru că prin Ea, salvarea a fost posibilă 
pentru rasa noastră umană. Ea este cea asupra căreia nimeni nu se poate uita și la 
care nimeni nu este capabil să facă suficientă glorie" (a continuat din Theotokion 
menționat anterior). 
  
În acest fel, profeția profetului și a regelui David s-a împlinit: "Statut-a imparateasa 
de-a dreapta Ta,imbracata in haina aurita si prea  infrumusetata." (Psalmul 44 
[45]:1₁). 



 

 

Maria, care a devenit Maica Domnului și Regina tuturor, a fost plasată de "Regele 
Regilor" de partea dreaptă a Tronului Său, îmbrăcată în ornamente de aur, care 
simbolizează slava ei incoruptibilă. Mama imaculata, care s-a înălțat de pe pământ la 
cer, stă acolo unde Hristos stă în împărăția cerească și mijlocește continuu pentru noi 
toți cu Fiul ei.  Prin rugăciunea ei constantă către Fiul ei și Către Dumnezeu cel 
Milostiv, ea păzește, protejează și oferă răscumpărare tuturor celor care se refugiază 
în mila ei iubitoare. 
 
Dragi frați și surori, cu toții am experimentat probabil puterea mijlocirilor Maicii 
Domnului, Nascatoarea de Dumnezeu. Nenumăratele jertfe votive ale credincioșilor 
oferite icoanelor  și bisericilor sfinte ale Preasfințitei Maici, servesc ca dovadă a 
numeroaselor minuni pe care Maica Domnului le face fără încetare. De aceea, în 
zilele care au hram de 15 August si care sunt dedicate Maicii Domnului, credincioșii 
inundă bisericile sfinte pentru a-și deschide inimile către ea, dorind să-i spună 
durerile lor; să vorbească Maicii iubitoare, care îi protejează pe toți cei care recurg la 
Harul Ei cu încredere și credință.  Și, desigur, acest lucru se face nu numai în timpul 
lunii august, dar, de asemenea, pe tot parcursul anului. Este demn de menționat aici 
că nu există nici un Serviciu Sfânt în Biserica noastră, fără rugăciuni de mulțumire, 
imnuri, rugăminți și laude la "Nascatoarea de Dumnezeu și Maica Luminii ", care este 
"mai cinstita decât Heruvimii și mai glorioasa dincolo de comparație decât 
Serafimii". 
 
În ziua ei de sărbătoare, în special, Biserica face apel la marea Mamă cu cereri 
speciale pentru tinerii bărbați și femei, care se confruntă cu mai multe pericole și 
probleme, pe măsură ce își încep viața în societate.  De aceea, Sfântul Porfirie i-a 
sfătuit pe părinți să-și încredințeze copiii Fecioarei Maria, ale cărei mijlociri au o 
mare putere. Cantarile menționate mai sus se termină cu o astfel de cerere: 
De aceea, Maica curata a lui Dumnezeu, așa trăiești pentru totdeauna cu Regele și 

Fiul Tău, mijlocește cu El neîncetat pentru ca El să-ți păstreze și să-ți salveze 
tinerețea de orice atac ostil. 

 
Frații și surorile mele, fie ca Harul Maicii Domnului Nascatoare de Dumnezeu să ne 
elibereze de tot felul de suferințe și de orice contaminare a cărnii și a spiritului; fie ca 
ea să transforme tristețea în bucurie și să ne facă demni să călcăm pe urmele Ei, 
pentru ca noi să o putem vedea în cer, în toată slava Ei. Amin. 
  


