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SURPRINZ|TOAREA BUNA VESTIRE

Pr. Sever-Stan STOICA

De ce surprinz\toare? Pentru c\ acest eveniment, ca, de altfel,

toate cele petrecute în istoria mântuirii neamului omenesc, ne sur-

prinde, ne emo]ioneaz\ profund [i ne cople[e[te prin ne]\rmurita

purtare de grij\ [i iubire de oameni ale Domnului Dumnezeului nostru,

rev\rsate asupra noastr\, precum [i prin r\spunsul dat de Preasfânta

Fecioar\ Maria la acestea. S\ vedem, în cele ce urmeaz\, princi-

palele lui aspecte.

Preacurata Fecioara Maria se na[te ca ultim\ ml\di]\ a unei spi]e

de înainta[i vrednici.1 Sfântul Grigorie Palama, în omilia sa la In-

trarea în Biseric\, vorbe[te de cur\]irile succesive ce au avut loc în

firea str\mo[ilor s\i2, astfel c\ Sfânta Fecioar\ se na[te ca rod al ru-

g\ciunii, pe cale fireasc\, din „p\rin]i de trei ori ferici]i”3, care, prin

dragoste de Dumnezeu [i de aproapele, [i-au reapropiat firea de „lim-

pezimea cea de la început”4. Sfântul Ioan Damaschin îi elogiaz\:

„Ioachim [i Ana, fericit\ pereche omeneasc\ [i cu adev\rat nepri-

h\nit\ (...), tr\it-a]i în cinste [i sfin]enie [i a]i n\scut m\rg\ritarul de

mare pre]”5.

Ei î[i respect\ f\g\duin]a f\cut\ Domnului [i, când Preasfânta
Fecioar\ împline[te trei ani, o aduc la Templul din Ierusalim, unde
locuie[te timp de doisprezece ani într-o arip\ destinat\ fecioarelor,
ocupându-se cu studiul Sfintelor Scripturi [i cu lucrul de mân\. La
vârsta de cincisprezece ani, când i se termin\ slujirea la Templu,

1 Ierom. drd. Irineu Pop, Maica Domnului în via]a Bisericii [i în evlavia cre-

dincio[ilor ortodoc[i, în „Ortodoxia”, XXXVI (1984), nr. 3, p. 399.
2 Vladimir Lossky, Teologia mistic\ a Bisericii de R\s\rit, trad. de Pr. Vasile

R\duc\, Ed. Anastasia, Bucure[ti, 1991, p. 170.
3 Acatistul Sf. P\rin]i Ioachim [i Ana, condacul I, în „Acatistier”, Ed. Arhiepis-

copiei Sucevei [i R\d\u]ilor, 1995, p. 115.
4 P\rintele Galeriu, Jertf\ [i r\scump\rare, Ed. Harisma, Bucure[ti, 1991, p. 131.
5 St. Jean Damascène, Sur la Nativité, „Sources chrétiennes”, Paris, 1961, p. 57,

la Pr. Prof. Dr. Nicolae C. Buzescu, Panaghia Theotokos în imnologia Mineielor, în

„Ortodoxia”, XXXII (1980), nr. 3, p. 549.
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r\mânând între timp orfan\6, Sfânta Fecioar\ Maria este logodit\ cu
Iosif. Rânduiala Legii Vechi oprea o tân\r\ fat\ ce a împlinit vârsta
pentru c\s\torie (cincisprezece ani) s\ stea în continuare la Templu7.
Ea este doar logodit\ cu Sfântul [i Dreptul Iosif (Lc. 1, 27), care avea
optzeci [i patru de ani8, sau, dup\ Sfântul Maxim M\rturisitorul,
peste [aptezeci de ani9. La evrei, logodna nu era totuna cu c\s\-
toria10. „Pentru c\ du[manul mântuirii noastre pândea fecioarele din
cauza profe]iei lui Isaia, a fost rânduit ca Sfânta Fecioar\ s\ fie lo-
godit\ cu dreptul Iosif. Logodna a fost p\zitoare a fecioriei [i în[el\-
ciune a celui ce pândea fecioarele”, spune Sfântul Ioan Damaschin11,
iar Sfântul Ignatie Teoforul, în capitolul paisprezece al Epistolei sale
c\tre Efeseni, adaug\: „St\pânitorul veacului acestuia n-a cunoscut
fecioria Mariei, na[terea lui Hristos din ea [i moartea Domnului. Trei
taine r\sun\toare care s-au s\vâr[it în t\cerea lui Dumnezeu12”.

În casa lui Iosif din Nazaret (unde locuia Sfânta Fecioar\, dup\
obiceiul care exista la evrei, ca logodnicele s\ stea în casa mirelui13),
într-o zi de duminic\14 – Ziua Învierii, Ziua Domnului (Iez. 30, 3),
Ziua a opta (Iez. 43, 27), are loc „începutul mântuirii noastre [i ar\-
tarea tainei celei din veac15”: Buna Vestire pe care Sfântul Arhan-
ghel Gavriil o aduce Preacuratei Fecioare Maria.

Doar Sfântul Evanghelist Luca o relateaz\. El spune c\ a cerce-
tat totul cu sârguin]\ (Lc. 1, 3), aflând unele am\nunte poate chiar
de la Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu sau de la apropia]i ai s\i,
deoarece, atunci când î[i scrie Evanghelia sa (anii 55-60 d.Hr.16

6 Pr. Prof. N. Petrescu, Bunavestire în cultul Bisericii Ortodoxe, în „Biserica Or-

todox\ Român\”, XCIII (1975), nr. 3-4, p. 314.
7 Sf. Maxim M\rturisitorul, Via]a Maicii Domnului, trad. de diac. Ioan I. Ic\ jr.,

Ed. Deisis, Sibiu, 1998, p. 16.
8 Pr. Prof. Petru Rezu[, Mariologia Ortodox\, în „Ortodoxia”, XXXIV (1982),

nr. 3, p. 526.
9 Sf. Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 17.
10 Diac. asistent Emilian Corni]escu, Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului

în Vechiul Testament, în „Ortodoxia”, XXXII (1980), nr. 3, p. 497.
11 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. de Pr. D. Fecioru, Ed. Scripta, Bucu-

re[ti, 1993, p. 171.
12 Pr. Lect. C. Grigora[, Educa]ia ridicat\ la treapt\ de sacerdo]iu cre[tin în peda-

gogia patristic\, în „Familia cre[tin\ azi”, Ed. Trinitas, Ia[i, 1995, p. 63.
13 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Scrieri – partea a treia, trad. de Pr. D. Fecioru, colec]ia

P.S.B., nr. 23, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1994, pp. 49-50.
14 Sf. Maxim M\rturisitorul, op. cit., p.19.
15 Troparul Bunei Vestiri, în „Ceaslovul cel Mare”, p. 673.
16 Pr. Prof. N. Petrescu, op. cit., p. 312.



156 TEOLOGIE {I VIA}|

sau, dup\ al]i comentatori, în preajma anului 65 d.Hr.17), Maica
Domnului era înc\ în via]\ (ea adormind, dup\ Sfântul Maxim M\rtu-
risitorul, prin jurul anului 65 d.Hr., fiind în vârst\ de optzeci de ani18).

Gavriil se tâlcuie[te „b\rbat – Dumnezeu” sau „om [i Dumne-
zeu”, misiunea lui în planul iconomiei dumnezeie[ti fiind aceea de
a binevesti c\, din iubire nem\surat\ pentru oameni, Dumnezeu Se
face om, pentru ca pe om s\-l fac\ dumnezeu19. În iconografie, el
este reprezentat cu o floare în mân\ – un crin – semnul vestirii celei
bune pe care o aduce ([i cuvântul „Nazaret” înseamn\ „floare” sau
„vl\star”). 

Înainte de sosirea îngerului, Sfânta Fecioar\ se afl\ în rug\ciune.
Poporul nostru, dintr-o sensibilitate deosebit\, a dus mai departe,
din cas\ în cas\, mesajul evanghelic auzit în sfintele biserici, trans-
pus concentrat în versuri de o uimitoare frumuse]e [i expresivitate.
Iat\ cum sun\ o colind\ din Maramure[ despre Buna Vestire:

Colo sus în vremea ceea,

În frumoasa Galileea,
O Fecioar\ vie]uia
Ce Maria se chema.
Nazaret era ora[ul
Unde ea-[i avea loca[ul.
Într-o zi Maria sta
Singur\ [i se ruga
Când deodat\ ce v\zur\,
Casa toat\ se umplur\
De-o lumin\ lucitoare
Ca lumina cea de soare.
Îngerul Gavriil intrase
La Sfânta Fecioar\-n cas\.
{i din zbor cum se oprir\,
Bucur\-te, îi gr\ir\,
C\ vei na[te-un copila[
Mititel [i dr\g\la[,
Fiu al Domnului va fi
{i Iisus Se va numi!.

17 Noul Testament, versiune revizuit\, redactat\ [i comentat\ de Bartolomeu Va-

leriu Anania, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1993, p. 90.
18 Sf. Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 97.
19 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Ed. Mi-

tropoliei Olteniei, Craiova, 1987, p. 300.
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Sfântul Efrem Sirul afirm\ c\ Vestea Bun\ este r\spuns la rug\-
ciunea Sfintei Fecioare Maria20. Dup\ ce, veacuri de-a rândul, pro-
fe]i [i patriarhi s-au nevoit cu multe rug\ciuni c\tre Dumnezeu ca s\
Se milostiveasc\ spre neamul omenesc („Dumnezeule, Dumne-
zeule, pe Tine Te caut dis-de-diminea]\. Însetat-a de Tine sufletul meu,
suspinat-a dup\ Tine trupul meu”21), totu[i, nici o rug\ciune nu a fost
atât de ascultat\ ca cea a Preacuratei. Cum a fost posibil aceasta? Amin-
team mai sus de cur\]irile succesive din firea str\mo[ilor s\i, Sfânta
Fecioar\ fiind, înc\ de la na[tere, plin\ de toate des\vâr[irile [i da-
rurile trupe[ti (însu[i numele Maria se tâlcuie[te „cea pl\cut\”, „cea
frumoas\”22), ca [i de toate des\vâr[irile [i darurile duhovnice[ti23.
Uimit de podoaba sa sufleteasc\, Sfântul Arhanghel Gavriil exclam\:
„Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\ de har” (Lc. 1, 28). Aceast\ plin\tate de
har este v\zut\ de prooroc, în duh, ca un ve[mânt al virtu]ilor: „St\-
tut-a împ\r\teasa de-a dreapta Ta, îmbr\cat\ în hain\ aurit\ [i prea
înfrumuse]at\” (Ps. 44,11)24. Un dar minunat cu care a fost înzes-
trat\ Sfânta Fecioar\, înc\ de la na[tere, a fost puterea deosebit\ ce
i-a ajutat s\ nu mai s\vâr[easc\ p\cate personale25, de[i s-a n\scut, ca
orice om, cu p\catul str\mo[esc. Ea „mortific\ patimile în sine (...),
oprind curgerea p\catului”26. Sfântul Nicolae Cabasila spune c\ Maica
Domnului, punând în lucrare „ca nimeni altul” puterea de a rezista
p\catului [i de a face binele, „a mi[cat pe Dumnezeu la iubire fa]\
de om” [i „a atras pe Cel nep\timitor”27.

Prin rug\ciune, Dumnezeu d\ oamenilor cinstea de a avea [i
ei ini]iativa de a realiza un dialog cu El, ar\tându-Se totdeauna
dispus s\-i asculte28. Dac\, prin crea]ie, omul e negr\it mai prejos
de Creator, prin rug\ciune, El îl ridic\ la treapta partenerului de
dialog29. Rug\ciunea este singura atitudine adev\rat\ a sufletului

20 Ierom. Drd. Irineu Pop, op. cit., p. 403.
21 Ps. 62, 1-2.
22 Pr. Prof. Ioasaf Ganea, Înv\]\tura despre Maica Domnului, în „Biserica Or-

todox\ Român\”, XCVIII (1980), nr. 9-10, p. 970.
23 Pr. Prof. Petru Rezu[, op. cit., p. 519.
24 La Sf. Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 11.
25 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Înv\]\tura despre Maica Domnului la orto-

doc[i [i catolici, în „Ortodoxia”, II (1950), nr. 4, p. 566.
26 Ibidem, p. 586.
27 Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. II, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1997,

p. 206.
28 Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, p. 153.
29 Ibidem, p. 154.
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omenesc30, dar Duhul Sfânt nu for]eaz\, nu anuleaz\ voin]a, c\ci
libertatea este cea mai proprie caracteristic\ a Sa: „Unde este Du-
hul Domnului, acolo este libertatea” (II Cor. 3, 17). Duhul vrea acor-
dul liber al persoanelor umane în conducerea lor c\tre Dumnezeu31,
iar lucrarea Sa asupra cuiva este în propor]ie direct\ cu puritatea,
disponibilitatea aceluia32. Omenirea a fost preg\tit\ spre „plinirea
vremii” venirii lui Hristos nu numai prin sensibilizarea extrem\ pen-
tru în]elegerea lui Dumnezeu, ci [i (sau mai ales) prin conducerea ei
la un vârf de cur\]ie care s\ nu poat\ suferi a cugeta nimic contrar
voii Lui. Coborârea lui Dumnezeu, din iubire, c\tre oameni tre-
buia s\ fie întâmpinat\ de primirea Lui de c\tre creatura Sa, tot din
iubire, prin în\l]area c\tre El33.

Astfel, în libertate deplin\ (s-a spus de c\tre un filosof c\ opusul

st\rii de p\cat nu este virtutea, ci libertatea), din iubire nem\surat\

fa]\ de Dumnezeu, Sfânta Fecioar\ Maria se d\ruie[te cu toat\ fiin]a

ei, în deplin\ ascultare, voii Celui Preaînalt. Ea se aduce pe sine jertf\

curat\ [i cu totul f\r\ de prihan\ lui Dumnezeu, încununând mul]i-

mea întreag\ de jertfe aduse de-a lungul timpului de c\tre oameni lui

Dumnezeu (jertfe care simbolizau con[tiin]a neputin]ei ridic\rii prin

sine a omului din starea de p\cat [i înfrângerea egoismului prin d\-

ruirea c\tre Marele D\ruitor a ceva din ale sale, de[i Dumnezeu îl voia,

de fapt, pe el însu[i, pe om34).

A[a încât venirea lui Hristos în lume este [i opera activ\ a Prea-

sfintei N\sc\toare de Dumnezeu, dup\ cum arat\ [i Sfântul Ioan

Damaschin: „...[i întruparea Cuvântului a fost nu numai opera Ta-

t\lui (...) [i a Duhului, ci [i a voin]ei [i a credin]ei Fecioarei. F\r\ ea

nu s-ar fi putut realiza aceast\ oper\, deci nici mântuirea noastr\35”.

Dac\ prin cuvântul Fecioar\ se în]elege mai mult ini]iativa divin\

în întruparea lui Hristos, cuvintele N\sc\toare de Dumnezeu [i

Maica Domnului arat\ mai mult rolul [i aportul ei în aceasta36. 

30 Paul Evdokimov, Femeia [i mântuirea lumii, trad. de Gabriela Moldoveanu,

Ed. Asocia]iei Christiana, Bucure[ti, 1995, p. 82.
31 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. II, p. 208.
32 Ibidem, p. 58.
33 Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, p. 287.
34 Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Ed. Omniscop, Craiova, 1993,

p. 248.
35 In Annuntiationem, cap. IV, la Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Înv\]\tura

despre Maica Domnului la ortodoc[i [i catolici, în rev. cit., p. 586.
36 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, p. 165.
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Sfânta Fecioar\ Maria se afl\ deci cufundat\ în rug\ciune în mo-
mentul în care îngerul intr\ la ea în cas\. În iconografie, scena Bunei
Vestiri este foarte frumos [i expresiv realizat\. Cele mai frumoase
icoane ale Bunei Vestiri ([i cele mai vechi, totodat\, din ]ara noastr\)
sunt cele incluse în ciclul Imnului Acatist, zugr\vit, în general, pe
latura sudic\, pe pere]ii exteriori ai multor biserici din secolele XVI-
XVII (cel mai bine se p\streaz\ cel de la M\n\stirea Moldovi]a)37. Ca
în toate icoanele care respect\ erminiile zugravilor, [i în icoana Bunei
Vestiri totul este centrat pe chipuri38, al Sfintei Fecioare [i al înge-
rului, fa]a omeneasc\ fiind prin ea îns\[i modul de exprimare a
st\rilor suflete[ti interioare [i de comunicare între oameni (Însu[i
Hristos a luat fa]\ omeneasc\ pentru a intra în comunicare [i comu-
niune cu noi39). Dar [i peisajul are rostul lui: în spate, observ\m dou\
cl\diri legate între ele printr-un val de pânz\, simbolizând desf\[u-
rarea sulului timpului, deci scena se petrece în istorie, nu este o ima-
gine atemporal\ din ve[nicie. Îngerul intr\ în istorie – aceasta înseamn\
c\ ve[nicia î[i creeaz\ o bre[\ [i intr\ în temporalitate40.

Arhanghelul se arat\ Sfintei Fecioare [i îi spune: „Bucur\-te, ceea
ce e[ti plin\ de har, Domnul este cu tine. Binecuvântat\ e[ti tu între
femei” (Lc. 1, 28). Buna Vestire a fost profe]it\ cu aproape o mie de
ani înainte, prin cuvintele psalmistului: „Ascult\, fiic\, [i vezi [i pleac\
urechea ta [i uit\ poporul t\u [i casa p\rintelui t\u” (Ps. 44, 12); iar
cuvintele îngerului aproape c\ reiau profe]ia lui Sofonie: „Bucur\-te,
fiica Sionului, salt\ de veselie Israele (...), Domnul Dumnezeul t\u
este în mijlocul t\u” (3,14-15). De remarcat c\ [i despre Iaela, so]ia
lui Heber Cheneul, s-a spus: „Binecuvântat\ s\ fie între femei (...),
între femeile ]\rii” (Jud. 5, 24), dar Sfânta Fecioar\ este binecuvân-
tat\ între toate femeile dintotdeauna [i de peste tot locul, c\ci nu
a adus izb\vire doar casei lui Israel, ci, prin na[terea lui Mesia, a
adus începutul mântuirii întregului neam omenesc41. Leon]iu de

37 Irineu Cr\ciuna[, Episcop vicar, Acatistul Maicii Domnului în pictura biseri-

ceasc\ din Moldova (II), în „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, XLVIII (1972), nr. 5-6,

p. 302.
38 Leonid Uspensky, Teologia icoanei, trad. de Teodor Baconsky, Ed.

Anastasia, Bucure[ti, 1994, p. 208.
39 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Icoanele în cultul ortodox, în „Ortodoxia”,

XXX (1978), nr. 3, p. 478.
40 IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, Maica Domnului, Maica

Luminii, conferin]\ în Postul Na[terii Domnului - 1994, în cadrul A.S.C.O.R. Ia[i,

înregistrare audio.
41 Îndrum\ri Misionare, de un colectiv, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1986, p. 794.
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Bizan] observ\ c\ [i mamele unor prooroci au fost sfin]ite de Duhul
Sfânt (a lui Ieremia, a Sfântului Ioan Botez\torul), „dar numai N\s-
c\toarea de Dumnezeu este (...) cea care a avut pe Duhul Însu[i um-
brind-o [i, s\l\[luit în ea, L-a n\scut pe Cel conceput ca ipostas al
trupului luat din ea. C\ci nu a n\scut pe cineva sfin]it, ci pe Sfân-
tul Care, n\scându-Se din ea, a [i sfin]it-o42”.

Îngerul îi bineveste[te Sfintei Fecioare, ca o invita]ie apel – la

libertatea sa de a accepta sau nu, c\ va lua în pântece pe „Fiul Celui

Preaînalt” (Lc. 1, 31-32).

În tipul iconografic palestinian, scena este reprezentat\ astfel:

Maica Domnului st\ într-o atitudine modest\, cu capul înclinat spre

înger – semn de supunere (uneori [ezând sau torcând), ascultând

parc\ [i acceptând oarecum pasiv\ vestea lui.43 Este expresia smere-

niei neasem\nate a Sfintei Fecioare, c\reia i se potrivesc pe de-

plin cuvintele Sfântului Isaac Sirul: „des\vâr[irea este o pr\pastie de

smerenie44”. 

În tipul al doilea iconografic, cel bizantin, Maica Domnului este

redat\ gesticulând, parc\ într-un dialog viu cu îngerul. Ca [i în cel

palestinian, se poate observa c\ Sfânta Fecioar\ nu este deloc însp\i-

mântat\ de apari]ia îngerului, c\ci acesta, dup\ cum spune Sfântul

Maxim M\rturisitorul, de multe ori i s-a ar\tat în timpul rug\ciu-

nilor sale45, dup\ cum adevere[te [i Acatistul Sfin]ilor Arhangheli

Mihail [i Gavriil46. În tipul de icoan\ bizantin\ îns\ este sugerat\

tulburarea Sfintei Maria referitor la modul împlinirii cuvântului în-

gerului, Preacurata [tiindu-se pe sine întru deplin\ cur\]ie, [i nu la

posibilitatea sau imposibilitatea împlinirii lui47. Ea nu se sperie [i nici

nu cere semn, ca Zaharia (Lc. 1, 18), ci doar întreab\: „Cum va fi

aceasta, de vreme ce eu nu [tiu de b\rbat?” (Lc. 1, 34).

Observ\m c\ dialogul este intempestiv. Nu au loc introduceri si-
nuoase sau explica]ii din partea îngerului, nici eschiv\ri sau iscodiri
îndelungi ale Preasfintei Fecioare, cum poate ne-am a[tepta, dat\ fiind

42 Adv. Nestorianus, P.G., 86,1, col. 1720D, la Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae,

Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. II, p. 58. 
43 Irineu Cr\ciuna[, op. cit., p. 306.
44 La Arhim. Teofil Pârâian, Gânduri bune pentru gânduri bune, Ed. Mitro-

poliei Banatului, Timi[oara, 1997, p. 87.
45 Op. cit., p. 21.
46 Condacul al V-lea, în „Acatistier”, p. 231.
47 Alexis Kniazev, Maica Domnului în Biserica Ortodox\, trad. de Lucre]ia Va-

silescu, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1998, p. 64.
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tensiunea „in extremis” a momentului, ci, datorit\ cur\]iei duhovni-
ce[ti depline a Maicii Domnului, precum [i, bineîn]eles, a mesage-
rului celest, dialogul decurge firesc, concis. Sfântul Gavriil anun]\
participarea întregii Sfintei Treimi la z\mislirea minunat\: „{i, r\s-
punzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine [i pu-
terea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea [i Sfântul care Se va
na[te din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema” (Lc. 1, 35). P\rin]ii
Bisericii au observat c\, dac\ la zidirea Evei din coasta lui Adam, acesta
era adormit [i n-a fost întrebat dac\ dore[te sau nu, la crearea Noului
Adam, este cerut consim]\mântul Fecioarei.48

Ca fost\ mireas\ a Templului, unde a putut dobândi alese înv\]\-

turi [i a putut cunoa[te aspira]iile [i profe]iile mesianice ale popo-

rului s\u, Preacurata Fecioar\ Maria, la auzul r\spunsului îngerului,

intuie[te c\ ea este cea aleas\ de Dumnezeu spre a fi împlinirea

proorociilor ( Fac. 3, 15; Is. 7, 14; 66,7; Mih. 5, 2).

Prima atitudine a unui om la auzul unei ve[ti nea[teptate este, de

obicei, îndoiala vecin\ cu necredin]a, care poate ap\rea [i în urma

unei bucurii prea mari generate de aceasta. De obicei, omul spune:

„e prea frumos s\ fie adev\rat!” (este [i cazul Apostolilor la auzul ve[tii

Învierii)49.

Îns\ Sfânta Fecioar\ r\mâne lini[tit\ [i senin\. Accept\ s\ se fac\

voia lui Dumnezeu. R\spunsul ei simplu, „Iat\, roaba Domnului”

(Lc. 1, 38), face deodat\ t\cere în tumultul întregii crea]ii. Sunt cu-

vintele întregii umanit\]i sufocate în f\r\delegi, rostite prin piscul ei

– Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu. N\d\jduite în îndelungi su-

ferin]e, visate – în str\luciri ale Duhului – de profe]i, a[teptate, vea-

curi de-a rândul, de toat\ crea]ia v\zut\ [i nev\zut\, ele r\stoarn\,

deodat\, întreaga stare anormal\ [i de neascultare fa]\ de Dum-

nezeu în care se ajunsese: creatura spune „da!” Creatorului [i prin

aceasta se zguduie toate temeliile întunericului, iar Lumina Se revars\

în lume. Pe lâng\ smerenia negr\it\ [i dragostea neasemuit\ fa]\ de

Tat\l Ceresc ale Maicii Domnului, aceste cuvinte arat\, de asemenea,

al\turarea Sfintei Fecioare planului divin de mântuire a lumii, c\ci

textele din Scriptur\ în care se vorbe[te de „robul Domnului” (Ebed

Iahve – Is. cap. 42) au fost întotdeauna înterpretate ca mesianice50.

48 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Maica Domnului în prologul Evangheliei de

la Luca, în rev. cit., p. 444.
49 Arhim. Bartolomeu V. Anania, „Fie!”, în „Ortodoxia”, XXXII (1980), nr. 3, p. 437.
50 Alexis Kniazev, op. cit., p. 60.
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Cât despre cuvintele Sfintei Maria, „Fie mie dup\ cuvântul t\u!”
(Lc. 1, 38), Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii le-au pus în leg\tur\ cu acel „S\
fie” al Ziditorului lumii, la crea]ie51, întrucât prin „Fiat”-ul Preacuratei
Fecioare se inaugureaz\ noua crea]ie, cea ridicat\ din p\catul ce i-a
tulburat împlinirea.

To]i Sfin]ii P\rin]i sunt de acord c\ numai dup\ ce ea spune aceste
cuvinte, Sfânta Fecioar\ Maria este cur\]it\ de p\catul str\mo[esc
prin pogorârea Duhului Sfânt asupra sa, f\când-o cinstit loca[ al
Cuvântului.52

Dup\ moartea p\rin]ilor s\i, ea o considera pe Elisabeta ca pe
mama sa, fiindu-i cea mai apropiat\ rudenie [i, totodat\, mai în
vârst\. De aceea, dup\ primirea vestirii minunate, s-a dus îndat\ la
aceasta pentru a-i dezv\lui cele întâmplate, mai ales c\ îngerul ade-
verise minunea mai presus de fire a z\mislirii sale prin anun]area
ve[tii c\ vara sa, „cea numit\ stearp\” (Lc. 1, 36), luase în pântece la
b\trâne]e.53

Întâlnirea Sfintei Fecioare Maria („Noul Chivot” – întrucât s-a
f\cut loca[ al lui Dumnezeu-Cuvântul) cu Elisabeta este prefigu-
rat\ în Vechiul Testament prin episodul aducerii chivotului (II Regi 6,
5-15)54 [i simbolizeaz\ imaginea Bisericii [i a Sinagogii care se îmbr\-
]i[eaz\55, dar se [i delimiteaz\, având, totu[i, voca]ia de a fi din nou
îmbr\]i[ate, c\ci, a[a cum Sfântul Ioan Botez\torul este înaintemer-
g\torul lui Hristos, Sinagoga este înaintemerg\toarea Bisericii, având
voca]ia de a se transfigura întru aceasta.

Cuvântarea Maicii Domnului în fa]a Elisabetei arat\ aleasa ei cul-
tur\ [i profunda intui]ie [i percep]ie a tainelor dumnezeie[ti, dobân-
dite atât datorit\ faptului c\ fusese mireas\ a Templului, cât [i datorit\
darurilor sale [i extremei cur\]ii a fiin]ei sale. Ea este prefigurat\ în
Vechiul Testament de cuvântarea Anei, mama lui Samuel (I Regi 2,
1-10)56. Ideea principal\ a cuvânt\rii Preasfintei Fecioare este c\
Cel care i-a f\cut m\rire este „Cel Puternic” (Lc. 1, 49), Maica Dom-
nului nerecunoscându-[i nici un merit în faptul c\ o „vor ferici toate
neamurile” (Lc. 1, 48), profe]ie a Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu

51 P\rintele Galeriu, op. cit., p. 133.
52 Pr. Prof. Petru Rezu[, op. cit., pp. 520-521.
53 Sf. Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 29.
54 Alexis Kniazev, op. cit., p. 44.
55 Irineu Cr\ciuna[, op. cit., pp. 313-314.
56 Dictionnaire de Spiritualité, Fascicules LXIV-LXV, de un colectiv de autori,

Beauchesne, Paris, 1961, p. 411. 
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v\zut\ „în duh” de psalmist: „Pomeni-vor numele t\u în tot neamul”
(Ps. 44,20). Întreaga cuvântare ascunde [i, totodat\, dezv\luie, ne-
asem\nata smerenie a Preacuratei [i Pururea Fecioarei Maria.

„Este smerit cu adev\rat acela care are în ascuns un lucru vred-
nic de mândrie [i nu se mândre[te, ci ca pe nimic îl are în cugetul
lui”, spune Sf. Isaac Sirul57. Datorit\ smereniei sale negr\ite, Sfânta
Fecioar\ nu i-a spus b\trânului, dreptului Iosif, de cinstea cu care o
învrednicise Dumnezeu, ca s\ nu apar\ în fa]a lui c\ s-ar mândri, ci
a preferat s\ fie b\nuit\ c\ a fost „furat\ de nunt\”58, l\sând la în-
]elepciunea lui Dumnezeu s\ rezolve aceast\ situa]ie.

Încheiem referindu-ne tot la smerenie, despre care un Sfânt P\-
rinte spunea c\ este „a afierosi lui Dumnezeu toate faptele tale”59, iar
un altul zicea: „Smerenia? Nu [tiu de aceasta...”

57 La Sf. Nicodim Aghioritul, Gr\dina Darurilor, trad. de Pr. David Popescu,

Ed. Sofia, Bucure[ti, 1998, p. 27.
58 Acatistul Bunei Vestiri, condacul 4, în „Ceaslovul cel Mare”, p. 252.
59 Sf. Nicodim Aghioritul, op. cit., p. 25.
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„The Suprising Anunciation” 

Rev. Sever Stan STOICA

The theological essay „The Suprising Anunciation” written by Rev.

Sever Stan Stoica presents the doctrine of the Anunciation through

the teachings of the Church, through the metaphores of the li-

turgy and through the thoughts of the theologians. The event of

Anunciation means the meeting between two freedoms: the divine

freedom, full of infinite love in His quest to save the human being

and the human freedom of the Theotokos, that humbly accepts nd

receives in herself the mystery of all eternity embeded in time. 


