Maica Domnului

Fecioara Maria
Maria din Nazaret sau Fecioara Maria a fost, mama lui Iisus din Nazaret. Conform
proto-Evangheliei după Iacob a fost fiica lui Ioachim şi Ana. Conform Noului Testament, în
momentul conceperii lui Iisus Cristos, fapt ce i-a fost revelat de Arhanghelul Gabriel, ea era
logodnica lui Iosif din Nazaret. În tradiţia creştină precum şi în cea musulmană, a rămas prin
minune fecioară în timpul conceperii şi naşterii lui Iisus.
Al treilea sinod ecumenic, ţinut la Efes în anul 431, a confirmat învăţătura Bisericii
primare cu privire la Maica Domnului .Conform definiţiilor dogmatice adoptate de acest sinod
ecumenic, la fel cum păcatul a venit în lume printr-o femeie (Eva), tot printr-o femeie (Maria)
a venit în lume şi mântuirea. Maria a fost denumită de aceea "noua Evă".
Sarbatori inchinate Maicii Domnului
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adunarea [credincioşilor în cinstea] Preasfintei Fecioare, Născătoare de Dumnezeu
pe 26 decembrie
Acoperământul Maicii Domnului pe 1 octombrie
Izvorul Tămăduirii în Vinerea luminată, adică vineri în Săptămâna luminată, de după
Paşti
Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Ana pe 9 decembrie
Buna Vestire la 25 martie
Punerea în raclă a cinstitului veşmânt al Maicii Domnului la 2 iulie
Adormirea Maicii Domnului la 15 august
Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului la 31 august
Naşterea Maicii Domnului la 8 septembrie

Venerarea Fecioarei Maria
"Sfânta Fecioară Maria, ca una care s-a învrednicit de cinstea excepţională de a naşte cu
trup pe Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii, este venerată în cultul ortodox ca cea dintâi şi
cea mai mare dintre toţi sfinţii, fiind 'Mai cinstită decât heruvimii şi mai preamărită fără de
asemănare decât serafimii’. De aceea, cinstirea care se dă Mariei în creştinism se numeşte în
termeni teologici supravenerare (sau preacinstire).

Rugaciuni catre Maica Domnului
Preacurata si binecuvantata de Dumnezeu Nascatoare Marie, Maica cea buna a
Bunului Imparat, varsa mila Fiului Tau si Dumnezeului nostru, spre patimasul meu
suflet, si cu rugaciunile tale ma indrepteaza spre fapte bune, ca cealalta vreme a
vietii mele, fara prihana sa o trec, si pentru tine Raiul sa dobandesc, Fecioara de
Dumnezeu Nascatoare, care esti una Curata si binecuvantata.
Ingerul lui Hristos, pazitorul meu cel Sfant si acoperitorul sufletului si al trupului meu,
iarta-mi toate cate am gresit in ziua de astazi, si de toata viclenia vrajmasului meu
celui potrivnic ma izbaveste, ca sa nu manii cu nici un pacat pe Dumnezeul meu si te
roaga pentru mine pacatosul si nevrednicul rob, ca sa ma arati vrednic bunatatii si
milei Preasfintei Treimi si Maicii Domnului meu Iisus Hristos si tuturor Sfintilor. Amin.

POTIRUL NESECAT
O, Prea milostiva Stapana! Pentru a dobandi apararea Ta cadem acum la Tine.
Cauta spre rugaciunile noastre, auzi-ne cu milostivire pe noi: sotiile, copiii, maicile
celor impatimati de boala cea grea a betiei, fratii si surorile noastre, care din aceasta
pricina sunt cazuti de la Maica noastra, Biserica lui Hristos, si deci de la mantuire si-i
tamaduieste pe acestia! O, milostiva Maica a lui Dumnezeu atinge-te de inimile lor si
scoate-i degraba din caderile de pacate, adu-i la infranarea cea mantuitoare. Roaga-l
pe Fiul Tau, Hristos Dumnezeu nostru, sa ne ierte greselile, sa nu Isi intoarca
milostivirea de la zidirea Sa si sa ne intareasca in trezvie si intelepciune. Primeste,
Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu, rugaciunile maicilor ce revarsa siroaie de
lacrimi pentru copii lor, ale sotiilor ce plang pentru sotii lor, ale copiilor, orfanilor si
neputinciosilor parinti si ale noastre, ale tuturor celor ce cadem la icoana Ta, pentru
ca sa ajunga, prin rugaciunile Tale, aceste strigat al nostru la Tronul Celui Prea Inalt.
Acopera-ne si ne pazeste ca sa nu fim robiti de cel viclean si de toate cursele
vrajmasilor, ajuta-ne in ceasul cel cumplit al mortii, ca, prin rugaciunile Tale, sa
trecem vamile vazduhului. Izbaveste-ne de osanda cea vesnica si mijloceste ca
milostivirea lui Dumnezeu sa ne acopere in vecii vecilor cei nasfarsiti. Amin!
Rugaciune catre Maica Domnului pentru a obtine har
Sfnta Marie, Maica lui Dumnezeu si Maica noastra, care ai fost iubita cu gingasie de
Fericitul Ieremia, te rugam aprinde in inimile noastre o vie si sfnta iubire fata de Dumnezeu si
fata de aproapele, ca sa urmam exemplul acestui slujitor al tau, care si-a dovedit prin fapte
iubirea fata de Tatal ceresc si fata de fratii in suferinta.
Ajuta-ne ca, urmnd inspiratiile Duhului Sfnt, sa ne angajam cu sinceritate si seriozitate in
opera de promovare a bunei intelegeri in mediul in care traim si a unirii tuturor crestinilor in
credinta si iubire.
O, buna Mama, care te-ai aratat Fericitului Ieremia ca Regina a cerului spunndu-i ca Fiul
tau este coroana ta stralucita, te rugam dobndeste-ne de la Tatal ceresc ajutorul de care acum
avem att de mare nevoie si, mai presus de toate, harul suprem sa-l cunoastem, sa-l iubim si sal imitam pe Iisus Hristos, Domnul si Mntuitorul nostru. Amin.

Biserici inchinate Maicii Domnului

BISERICA MAICII DOMNULUI, CHIŞINĂU

“Naşterea Ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea;
că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru.
Şi dezlegând blestemul, a dat binecuvântare;
şi, stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică.” Amin.

