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Maica lui Dumnezeu – 

„Norul de lumin\” al cre[tinilor.

Medita]ie la Paraclisul Maicii Domnului 

Drd. Ioan Valentin ISTRATI

Biserica lui Hristos este Trupul Lui tainic, extins în lume, este via]a lui Hristos
d\ruit\ oamenilor [i care preface lumea în rai al lui Dumnezeu. De altfel, fiecare
act al Bisericii, de[i este s\vâr[it pentru oameni [i utilizeaz\ resorturi naturale ale
firii create, ne împ\rt\[e[te din Împ\r\]ia ve[nic\ a lui Dumnezeu. Rug\ciunea este
nu numai „vorbirea cu Dumnezeu”, ci [i „starea veacului viitor”, c\ci bucuria
plenar\ a Împ\r\]iei este o liturghie ve[nic\. Postul este, mai mult decât simpla
ab]inere de la anumite pl\ceri, o înainte vedere a zilei a opta în Împ\r\]ia lui
Dumnezeu, un duhovnicesc monahism al firii [i apropiere de starea îngereasc\ a
f\pturii: „Împ\r\]ia lui Dumnezeu nu este mâncare [i b\utur\, ci dreptate, bucurie
[i pace întru Duhul Sfânt”(Romani 14, 17). De asemenea, Sfânta Liturghie, centrul
încep\tor de îndumnezeire al firii omene[ti prin Împ\rt\[ire euharistic\ este rea-
litatea perpetu\ a comuniunii cu Dumnezeu [i plin\tatea (pleroma) apropierii de
El. C\ci într-adev\r, Liturghia este arvun\ a raiului, iar raiul e o Liturghie ve[nic\.

Postul Sfintei Învieri a Mântuitorului e un bun prilej de a st\rui asupra în]e-
lesurilor dumnezeie[ti cuprinse în rug\ciunile Ortodoxiei. Aici, mai mult decât în
orice tratat sistematic, vom g\si realitatea îndumnezeirii personale, pe care sfin]ii
au experiat-o [i au împ\rt\[it-o ca pe o frântur\ din fiin]a lor de har. Rug\ciunile
pe care le-au scris, în prea plinul iubirii lor de Hristos, con]in acea eviden]\
paradoxal\ a unirii de negr\it – în sânul aceluia[i poem mistic – a în\l]imilor de
sens „ale gândului smerit” cu adâncul de expresie liturgic\ a unei firi în care
Hristos a devenit totul întru toate, f\r\ îns\ a anula persoana [i a o dizolva întru
Sine, ci a-i plini puterea fireasc\ de unire, cu îndumnezeirea prin har.

Ajunul dumnezeie[tilor P\timiri ale lui Hristos presupune pentru adev\ratul
cre[tin o r\stignire interioar\ a min]ii pe Crucea iubirii de Hristos pentru a putea
primi Lumina de sens a Învierii Lui. 

Paraclisul Maicii Domnului (cel care se g\se[te la sfâr[itul oric\rei Psaltiri or-
todoxe), „facere a lui Teofan” sau dup\ alte surse „a Fericitului Împ\rat Chirios
Theodor Lascaris”, este o rug\ciune care î[i v\de[te valorile sale dogmatice [i mistice,
adic\ de s\rb\torire a unirii cu Hristos. E o realitate iconomic\ a iubirii lui Hristos [i a
r\spunsului de smerenie pe care Duhul Sfânt îl [opte[te în sufletul rug\tor. 
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Unul din aspectele fundamentale ale acestui poem închinat Maicii Domnului
este modul în care rela]ia de comuniune dintre om [i Prea Sfânta N\sc\toare de
Dumnezeu ia chipul plin de smerenie al cererii [i bucuria mul]umitoare a darului
primit. Este acea tensiune de har între „sim]irea” duhovniceasc\ a raiului [i a[tep-
tarea plin\t\]ii de care nu suntem vrednici, cununia dintre dar [i d\ruire, efortul
de a primi ceea ce ai deja [i te define[te (c\ci nu este o limit\ a unirii cu Hristos),
[i neîncetatul urcu[ spre înviere. Ca o coordonat\ stilistic\, observ\m o apropiere
plin\ de delicate]e dintre dispozi]ia interioar\ a sfântului autor [i stihiile acestei
lumi. La o prim\ analiz\, putem afirma c\ sunt compara]ii ale vie]ii umane cu
materia creat\ de Dumnezeu. În realitate este mult mai mult decât atât. Apa pri-
vit\ ca icoan\ a mor]ii sau vie]ii, focul cu str\lucirea [i dogoarea lui, p\mântul ca
pl\mad\ a mâinilor lui Dumnezeu la crearea omului, lumina ca ve[mânt de slav\
al firii, toate acestea nu sunt doar moduri de exprimare a unor tr\iri, ci chipuri ale
unei uniri de maxim\ intimitate cu firea creat\, responsabilitatea omului fa]\ de
întreaga fire, datoria lui de a uni în sine toat\ f\ptura pentru a o oferi lui Dum-
nezeu, voca]ia naturii de-a se umaniza [i dorul ei dup\ libertatea m\ririi fiilor lui
Dumnezeu. Tr\irile de rug\ciune ale sfântului, actualizate în via]a fiec\rui rug\tor,
dezv\luie gândul lui Dumnezeu fa]\ de natur\ [i datoria omului de a îmbiserici
întreaga fire.

În cântarea „Dumnezeu este Domnul [i S-a ar\tat nou\, bine este cuvântat Cel
ce vine întru numele Domnului” `n]elegem eviden]a prezen]ei lui Dumnezeu întru
noi [i din acest moment toat\ rug\ciunea este doar m\rturia plin\ de smerenie a
Întrup\rii Sale. Rug\ciunea se v\de[te ca tain\ a voii lui Dumnezeu în om, c\ci
dup\ spusele Sfântului Maxim M\rturisitorul: „Dumnezeu voie[te ca în to]i [i în
toate s\ realizeze taina Întrup\rii Sale”, adic\ a prezen]ei lui Dumnezeu `n om.

În parcurgerea progresiv\ a Paraclisului, observ\m cum apa [i focul sunt
stihiile fundamentale ale acestei tensiuni de lumin\. Omul ce sufer\ în acest veac
de stric\ciune este plin de dorirea lui Hristos: „Sufletul meu ca un p\mânt
înseto[at” (Ps. 142).

Psalmul poc\in]ei „Miluie[te-m\, Dumnezeule” vine s\ confirme apropierea
umanit\]ii de Cer prin poc\in]\, dar [i de Maica sa, p\mântul1, prin realizarea
firescului s\u de rug\ciune închinat\ lui Dumnezeu. Mijloacele harului iau întot-
deauna chipuri v\zute pentru a se împ\rt\[i celor ce vor s\ vad\ în ele iubirea
Celui nev\zut. Astfel, cre[tinul cel ce se întoarce la Hristos, prin Taina Poc\in]ei,
se cur\]e[te prin lacrimile sale [i ale Duhului Sfânt „care se roag\ pentru noi cu
suspine negr\ite” (Rom. 8, 26). „Stropi-m\-vei cu isop [i m\ vei cur\]i, sp\la-m\-vei
[i mai vârtos decât z\pada m\ vei albi.” (Psalmul 50).

Aceast\ „metanoia” – întoarcere la Hristos – este o minune a iubirii lui
Dumnezeu. El poart\ pe mâinile Sale pe cei ce-I slujesc [i-i fere[te de înecarea în
marea patimilor acestei vie]i, ca oarecând pe poporul S\u iubit pe care l-a botezat
în foc [i în ap\ la Marea Ro[ie, icoan\ a Botezului primit prin Crucea [i prin
Sângele cel dumnezeiesc al lui Hristos: „Pe Faraon cel ce se purta în car l-a

1 „De maica sa, p\mântul, tot cel ce se duce, iar\[i se va încheia, a lua chin sau daruri
pentru ceea ce a f\cut în via]\” (Antifon al Utreniei, glas II).
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cufundat toiagul lui Moise cel ce a f\cut minuni de demult în chipul Crucii,
lovind [i desp\r]ind marea, [i pe Israel cel ce mergea pedestru l-a mântuit, pe cel
ce cânta cântare lui Dumnezeu”2.

Urmeaz\ o adev\rat\ rev\rsare a stihiilor în m\rturisirea celui ce se roag\,
c\ci necazul [i suferin]a sunt vremea rea a acestei vie]i în a[teptarea limanului lui
Dumnezeu: „Valurile necazurilor tulbur\ smeritul meu suflet [i norii primejdiilor
acop\r inima mea, Mireas\ a lui Dumnezeu. Ci, ca ceea ce ai n\scut Lumina cea
dumnezeiasc\ [i ve[nic\, str\luce[te-mi [i mie Lumina cea înveselitoare”3. Prin
apele cele grele de purtat ale primejdiei, poc\in]a cu lacrimi g\se[te o cale, calea
lui Hristos: „Spre acoper\mântul t\u cu tot sufletul am alergat, [i genunchii mi-i
plec, St\pân\, [i plâng [i suspin: s\ nu m\ treci cu vederea pe mine tic\losul, ceea
ce e[ti sc\parea cre[tinilor”4. Starea de poc\in]\ se accentueaz\ prin rug\ciune
fierbinte [i sufletul cere ajutorul Miresei lui Dumnezeu, ca oarecând Petru care
se afunda din pricina pu]inei sale credin]e: „Viscolul primejdiilor m\ viscole[te [i
întreitele valuri ale necazurilor m\ îneac\. Ci, gr\bindu-te, d\-mi mân\ de ajutor,
sprijinitoarea [i ocrotitoarea mea cea fierbinte”5.

Prea Sfânta Fecioar\ este „izvorul milei [i lumii sc\pare”6, c\ci prin ea se
revars\ iubirea de oameni a lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce S-a f\cut prunc ome-
nesc pentru a d\rui roua cea de har a înfierii: 

„Râul cel dulce al milei tale, Preacurat\, care roureaz\ cu bogate daruri prea
tic\losul meu suflet cel ce se pârjole[te în cuptorul primejdiilor [i al necazurilor,
îl m\resc [i îl propov\duiesc [i alerg la acoper\mântul t\u, miluie[te-m\”7.

Omul pelerin spre Dumnezeu caut\ în osteneala sa pe drumul acestui veac
izvorul de via]\ al lui Dumnezeu, adic\ Sfânta Biseric\ [i îndur\rile Maicii sunt
ca o ap\ de mântuire peste sufletul cel însetat: „Cum voi putea spune dup\
vrednicie nenum\ratele tale îndur\ri, St\pân\, care ca o ap\ ai înviorat sufletul
meu cel prea nec\jit?”8. 

Via]a în Biseric\ este preg\tirea de rai a omului [i ajutorul Maicii St\pânului
este ca iubirea maicii pentru prunc, c\ci prin venirea Sa la noi, am primit cu
Hristos binecuvântarea aceluia[i P\rinte ceresc [i iubirea smerit\ a aceleia[i
mame aleas\ dintre noi, spre a fi Maic\ a lui Hristos [i a Bisericii: „Mângâiere
întru necazuri te [tiu [i bolilor doctor te cunosc [i sf\râmare cu totul a mor]ii [i
râu de via]\ nede[ertat [i celor ce alearg\ la tine, grabnic\ [i iute folositoare”9. 

Duhul Sfânt este sursa de ap\ vie pe care Mântuitorul Hristos a d\ruit-o lumii
[i din care se împ\rt\[esc to]i cei ce-L iubesc cu iubirea Lui. Aceast\ ap\ a vie]ii
se d\ruie[te prin rug\ciunile fierbin]i ale aceleia care L-a purtat în bra]ele sale pe

2 Cântarea 1, Paraclisul Maicii Domnului.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Cântarea a 3-a, ibidem.
6 Sedealna glas II, Paraclis.
7 Cântarea a 4-a.
8 Cântarea a 5-a.
9 Cântarea a 6-a.
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Mântuitorul tuturor: „Nu ascund adâncul milei tale, nici izvorul minunilor celor
nenum\rate, [i nici fântâna cea pururea curg\toare a milostivirii tale celei c\tre
mine, St\pân\. Ci tuturor le m\rturisesc [i le strig, le propov\duiesc [i le vestesc”10.
Comuniunea de rug\ciune dintre noi [i Maica lui Dumnezeu este izvor de misiune
cre[tin\ [i de încredin]are a tuturor de prezen]a în har printre noi a sfin]ilor lui
Dumnezeu.

Pentru a sc\pa de povara p\catelor [i strâmtorarea cea de multe feluri a pati-
milor, sufletul cere ajutorul Maicii Domnului care t\m\duie[te r\nile cele grele
ale firii noastre omene[ti prin rug\ciune: „Înconjuratu-m-au valurile vie]ii precum
albinele înconjur\ fagurele, Fecioar\, [i cuprinzând inima mea, o r\nesc cu s\ge]ile
necazurilor. Ci, fii mie ajut\toare [i ocrotitoare [i izb\vitoare, Preacurat\!”11.

În ajutorul chem\rilor la poc\in]\, sfântul autor aduce pilda cea dumnezeiasc\ a
minunilor ce s-au s\vâr[it în Babilon cu tinerii cei cinstitori de Dumnezeu, care,
în cur\]ia lor, au fost înainte v\z\tori ai rev\rs\rii de via]\ a Duhului Sfânt, care
stinge cu har arderile firii cele p\c\toase [i roureaz\ via]a celor ce au primit în-
dr\zneala lui Hristos de a birui lumea: „Tinerii evrei cu îndr\zneal\ au c\lcat în
picioare v\paia cuptorului [i focul în rou\ l-au schimbat, cântând: Bine e[ti
cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci”12.

Chemarea Sfintei N\sc\toare de Dumnezeu „Întru furtuni s\ te aflu pe tine
liman” ne încredin]eaz\ de starea de provizorat a lumii [i de faptul c\ singura
sc\pare este „P\mântul cel roditor de adâncime” – Maica lui Hristos, profunzimea
de sens a f\pturilor [i Calea celor ce s\desc în firea lor mireasma Trupului Lui cel
de via]\ purt\tor. 

Stihia cea arz\toare a focului este semn pe p\mânt al lucr\rii dumnezeie[ti a
Duhului Sfânt [i a prezen]ei în noi a ve[niciei care se dobânde[te prin st\ruin]\,
a[a cum focul st\ruie asupra a ceea ce are de mistuit. Rugul care ardea [i nu se
mistuia din viziunea lui Moise este [i chip tainic al îndumnezeirii în care a intrat
Maica Fecioar\ a lui Dumnezeu [i în care suntem chema]i a intra, acolo unde
iubirea de Hristos nu are sfâr[it [i mistuirea este semn al unei ve[nice doriri13 de
aprofundare a comuniunii: „Pe Dumnezeu Cel ce S-a preasl\vit în muntele cel
sfânt [i în rug a ar\tat lui Moise taina pururea Fecioarei, l\uda]i-L [i-L prea-
în\l]a]i întru to]i vecii”14.

Mijlocitoare pentru noi, Sfânta Maic\ prime[te cererile cele de rug\ciune ale
credincio[ilor [i apleac\ spre feciorie duhovniceasc\ (adic\ spre fidelitate
înnoitoare [i cur\]ie interioar\) sufletele celor ce se întorc, d\ruindu-le în acela[i
timp darul rodirii de fapte bune [i slava iubirii lui Hristos. „Adâncul cel neurmat
al minunilor”15 este modul acestei apropieri de Fiul lui Dumnezeu, prin cea care
a primit s\-L nasc\ pe acest p\mânt. Minunea nu are neap\rat circumstan]ele

10 Cântarea a 6-a.
11 Cântarea a 7-a.
12 Cântarea a 7-a.
13  „A-L g\si (pe Hristos n.n.) este a nu înceta niciodat\ s\-L dore[ti”.
14 Cântarea a 8-a.
15 Cântarea a 9-a.
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spectaculosului, ci este aceast\ discret\ tandre]e [i perpetu\ rev\rsare de har în
rug\ciune. „Biseric\ sfin]it\ [i rai cuvânt\tor”16, Maica Domnului împline[te
întru sine voca]ia de mântuire a întregii umanit\]i [i vegheaz\ la binele celor ce-L
iubesc pe Fiul ei: „O preal\udate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se lupt\ cu
noi surp\-i cu dreapta ta cea st\pânitoare [i atotputernic\”17.

Paraclisul Maicii Domnului este mai mult decât expresia ritual\ sau bog\]ia
de sensuri prezent\ în el, o rug\ciune, care se interiorizeaz\ în firea uman\ f\când-o
izvor de rug\ciune. De aceea valoarea lui const\ în chip esen]ial în acest flux de
har pe care îl intermediaz\ credinciosului rug\tor. Medita]ia noastr\ nu are darul
nici de a explica con]inutul acestei rug\ciuni (care este de o simplitate ce
p\trunde pân\ la intr\rile firii), nici de a aprofunda rodul unei vie]i de rug\ciune
(ceea ce nu ne este cu putin]\), ci de a semnala celor ce nu au avut aceast\ hran\
pentru suflet o mic\ parte din puterea ei de har [i de cuvânt, [i de a îndemna la o
cât mai statornic\ adâncire în spiritualitatea rug\ciunii. Într-un veac mi[c\tor [i în
care noutatea este punctul de convergen]\ a vie]ii omului, Biserica lui Hristos ne
deschide calea spre o Lumin\ de o noutate [i o prospe]ime duhovniceasc\ care,
neschimbându-se, schimb\ firea celor ce se împ\rt\[esc din ea, pref\cându-o cu
Duhul Cel Sfânt. 

Paraclisul Maicii Domnului nu este numai orizont de rug\ciune a sute de
genera]ii de fii ai lui Dumnezeu [i izvor de lacrimi de poc\in]\, ci [i u[\ de
îmbisericire a firii omene[ti [i a întregii lumi în Hristos.

16  Axion la Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare.
17  Catavasie la Cântarea a 9-a.
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The Mother of God – the „Cloud of Light” for all the Christian people

Meditation for Paracleisis (Hymn of the Mother of God)

In this study, the author analyzes one of the most important among the daily

prayers of the Orthodox Church, the Paracletes of the Mother of God.

Among the metaphors used in this prayer, the water related ones are significant

for the economy of salvation. In this sense, the human life is like a travel on the tor-

mented sea of the world, and the Church is the ship that leads us toward the shore of

the Kingdom of God. Christ is the Sailor and Mary, the Mother of God is the guidance,

the Helper, the one that listen to our prayers. The great importance of the liturgical

metaphors is shown, expressing the diversity and the living beauty of the Orthodox

worship.    


