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Maica Domnului în s\rb\toarea 

Bunei Vestiri*

Pr. Drago[ BUTA

„Ast\zi este începutul mântuirii noastre [i ar\tarea tainei celei din veac. Fiul
lui Dumnezeu, fiu al Fecioarei se face [i Gavriil harul îl bineveste[te. Pentru
aceasta [i noi, împreun\ cu dânsul, N\sc\toarei de Dumnezeu s\-i strig\m:
Bucur\-te cea plin\ de har, Domnul este cu tine!”

Troparul Praznicului Bunei Vestiri

Întruparea Fiului lui Dumnezeu a fost preg\tit\ pe c\i diferite, convergând
toate spre un moment al istoriei, „plinirea vremii” (Galateni 4, 4), când s-a reu[it
întâlnirea dintre cer [i p\mânt. Pentru a-l mântui pe om din robia p\catului
str\mo[esc [i a-l readuce la comuniunea cu divinitatea, Dumnezeu Însu[i trebuia
s\ vin\ în maxim\ apropiere de el, s\-i descopere tainele dumnezeie[ti [i s\-l
îmbr\]i[eze cu iubirea Sa nesfâr[it\. Acest lucru a fost posibil prin Întruparea
Fiului lui Dumnezeu, eveniment care constituie fundamentul, miezul s\rb\torii
Bunei Vestiri.

Buna Vestire este numit\ S\rb\toarea r\d\cinii, deoarece este începutul
iconomiei mântuirii care duce astfel la r\d\cina mariologic\, mariologia ap\rând
ca parte organic\ a hristologiei1. Mesajului ceresc al Bunei Vestiri, c\ruia Fe-
cioara Maria i-a r\spuns cu sfin]enia ascult\rii [i a con[tiin]ei ei libere, Biserica i-a
adus un omagiu unic prin praznicul zilei în care Sfântul Arhanghel Gavriil a
vestit-o c\ va na[te pe Mesia (Luca 1, 26-38)2.

La început acest praznic a fost închinat Domnului sub numele S\rb\toarea
Z\mislirii Domnului, anun]ând planul divin al mântuirii întregului neam o-
menesc precum [i consim]\mântul Fecioarei Maria de a împlini voia lui
Dumnezeu („Fie mie dup\ cuvântul T\u” – Luca 1, 38)3.

1 * Lucrare prezentat\ la cursurile de Studii aprofundate în cadrul Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, Ia[i, 2003.

1 Paul Evdochimov, Arta icoanei. O teologie a frumuse]ii, traducere de Grigore Moga [i
Petre Moga, Editura Meridiane, Bucure[ti, 1993.

2 Livius Ioan Jebeleanu, Maica Domnului în evlavia credincio[ilor ortodoc[i, în „Mitro-
polia Banatului”, nr. 3, p. 37.

3 Ibidem.
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Buna Vestire (Ziua salut\rii, Blagove[tenie) se serbeaz\ în fiecare an pe 25
martie.

În R\s\rit, data s\rb\torii a fost generalizat\ înc\ din prima jum\tate a sec. al
V-lea, respectiv de la Sinodul VI ecumenic, când Preasfânta Fecioar\ a fost
supranumit\ „N\sc\toare de Dumnezeu”, termenul intrând în circula]ia oficial\ a
Bisericii cre[tine.

În Apus, s\rb\toarea a fost introdus\ de Papa Leon al II-lea (681-683), dar
data praznicului a fost generalizat\ în sec. al XI-lea4.

Aceast\ s\rb\toare ne aduce tuturor bunele vestiri prin z\mislirea Cuvântului
lui Dumnezeu, prin negr\ita bucurie a Maicii Sale, prin recrearea întregului
cosmos [i prin mântuirea neamului omenesc5. De aceea, ea este considerat\
începutul c\p\tâiului tuturor praznicelor6. Acest lucru este reflectat [i în Ca-
nonul Bunei Vestiri care a fost alc\tuit dup\ literele alfabetului. C\ci dup\ cum
cele 24 de litere ale alfabetului grecesc sunt începutul celorlalte semne grafice,
tot a[a [i Buna Vestire este încep\tura celorlalte s\rb\tori7. Grigore al Neoce-
zareii, în introducerea Cuvântului s\u la Buna Vestire, spune: „Datori suntem a-I
aduce lui Dumnezeu ca jertfe praznicele [i toate cânt\rile, îns\ dintre toate, prima
se cuvine a fi adus\ Bunei Vestiri c\ci s-a f\cut început al tuturor bun\t\]ilor prin
întru tot l\udata iconomie a Mântuitorului”8. „Dup\ cum r\d\cina unui pom este
cauz\ [i a tulpinii [i a frunzelor [i a ramurilor dar [i a fructelor [i a roadelor [i
nimic din toate acestea nu se pot ar\ta f\r\ r\d\cin\, tot a[a f\r\ s\rb\toarea
aceasta, nici una din cele ce urmeaz\ nu se pot manifesta”9.

Dat\ fiind importan]a s\rb\torii, Biserica o cinste[te [i printr-o slujb\ pre-
merg\toare – Înaintepr\znuirea – [i prin una care urmeaz\ – Odovania
Praznicului. 

Buna Vestire este, a[adar, o s\rb\toare a bucuriei. Înainte de c\derea în p\cat,
protop\rin]ii no[tri se bucurau în rai cu o bucurie de negr\it. Din momentul în
care ei au p\c\tuit, acea bucurie de negr\it nu s-a mai întors în lume pân\ când
îngerul aduce Sfintei Fecioare vestea cea bun\. Dar bucuria care s-a dat
N\sc\toarei de Dumnezeu este necontenit\ [i universal\, este de negr\it, ba mai
mult, chiar dincolo de cugetarea omeneasc\, c\ci dup\ cum durerea lumii era
nem\surat\, tot a[a se cuvenea s\ fie [i bucuria. De aceea Canonul Bunei Vestiri
cânt\: „Ascult\ fiic\ glasul de bucurie al îngerului c\ î]i veste[te bucurie de
negr\it” (Cântarea I).

Evenimentul Bunei Vestiri este evenimentul crucial al penetra]iei divinului în
uman. Acesta este descris în Canonul Bunei Vestiri, care, la fel ca întreaga
imnologie consacrat\ Sfintei Fecioare, sintetizeaz\ doctrina scripturistic\,

4 Livius Ioan Jebeleanu, art. cit., p. 37.
5 Monah Teoclit Dionisiatul, Maica Domnului în teologia [i imnografia Sfin]ilor

P\rin]i, Editura Bizantin\, Bucure[ti, p. 149.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem, p. 152.
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teologic\, dogmatic\, patristic\ a sfintelor sinoade despre N\sc\toarea de
Dumnezeu. Canonul înainteaz\ sub forma dialogului între înger [i Fecioar\, pe
baza Evangheliei de la Luca 1, 26-38. Sfântul Evanghelist spune c\, în luna a
[asea, arhanghelul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu în cetatea Nazaretului la o
fecioar\ cu numele Maria pentru a-i aduce vestea cea minunat\. Sfântul Maxim
M\rturisitorul precizeaz\ c\ era a [asea lun\ de la z\mislirea Sfântului Ioan
Botez\torul, dar dup\ calendar era luna întâi, când Dumnezeu a zidit lumea
întreag\, ca s\ ne înve]e c\ acum înnoie[te din nou lumea învechit\. Era întâia zi
a s\pt\mânii, care este duminica, zi în care a nimicit întunericul dintâi [i a zidit
lumina întâi n\scut\, zi în care a avut loc sl\vita Înviere din mormânt a
Împ\ratului [i Fiului S\u [i în acela[i timp învierea firii noastre; [i nu era doar
ziua întâi, dar era [i ceasul întâi, dup\ cuvântul psalmistului: „O va ajuta
Dumnezeu dis-de-diminea]\” (Psalmul 45, 5)10.

Cuvintele îngerului c\tre ea au fost pline de tain\: „Bucur\-te, ceea ce e[ti
plin\ de har” (Luca 1, 28). Îngerul i-a spus „Bucur\-te”, într-o form\ smerit\,
pentru c\ [tia c\ va fi Maica Împ\ratului cerului [i al p\mântului. Cinstirea ei
începe acum [i începe prin îngeri. A numit-o „plin\ de har” deoarece ea era
preg\tit\ s\ fie locuin]a Mântuitorului Iisus Hristos. Ea a fost sfin]it\ printr-o
preg\tire special\ nu în pustie ci în templu, iar templul îl prefigura pe Hristos. Ea
s-a preg\tit prin post, rug\ciune [i munc\ în templul din Ierusalim pentru a
deveni „templu viu pentru Hristos”11.

Canonul Odovaniei praznicului Bunei Vestiri o nume[te pe Fecioara Maria
„Biseric\ a sfin]eniei” care, preacurat\ fiind, a z\mislit pe Dumnezeu Cel
Preasfânt. Maria a îndeplinit cerin]ele maximale ale unei purit\]i umane care s-o
învredniceasc\ de a primi în trupul s\u pe Logosul divin12.

Imnografii au recurs la felurite imagini [i figuri de stil ca s\ exprime adecvat
frumuse]ea [i puritatea sufletului dar [i a trupului s\u: „Ca pe un trandafir curat
din v\i, ca pe un crin cu bun miros, cunoscându-te pe tine F\c\torul nostru,
Domnul a iubit acum frumuse]ea ta, curat\, [i vrea s\ Se întrupeze din sângele
t\u, ca s\ îndep\rteze prin bun\tate r\d\cina în[el\ciunii” (Cântarea a VIII-a, de
la Utrenia Înaintepr\znuirii Bunei Vestiri).

„Binecuvântat\ e[ti tu între femei”, continu\ îngerul, adic\ Fecioara Maria
este mai cinstit\ decât toate femeile [i prin ea femeile au fost f\cute vrednice de
binecuvântare. Auzind spusele îngerului, Fecioara Maria s-a tulburat, îns\ nu la
vederea îngerului, c\ci era obi[nuit\ de nenum\rate ori s\ îl vad\ atunci când îi
aducea hran\ în templu, ci din pricina cuvintelor lui13. Îngerul i s-a închinat, iar
ea, care nu avea rang sau func]ie, cugeta: „Ce fel de închin\ciune poate fi

10 Epifanie Monahul, Simion Metafrastul, Maxim M\rturisitorul, Trei vie]i bizantine ale
Maicii Domnului, traducere [i postfa]\ de Diac. Ioan I. Ic\ Jr., Editura Deisis, Sibiu, 2001.

11 I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, Curs de dogmatic\ la Studii
aprofundate, Ia[i, 2002-2003.

12 N.C. Buzescu, Teotokos [i Hristologie în canoanele, stihirile, dogmaticele [i troparele
Octoihului Mare, în „Ortodoxia”, nr. 1, 1977, p. 21.

13 Epifanie Monahul, Simeon Metafrasul, Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 94.
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aceasta?”. La modestia ei, închinarea nu poate s\ aib\ nici o explica]ie, fapt ce
dovede[te o smerenie deosebit\14. „Nu te teme, Marie, c\ci ai aflat har la
Dumnezeu” (Luca 1, 30), îi spune îngerul. Teama e un fior al misterului.
Întâlnirea cu divinul creeaz\ întotdeauna o team\. La Învierea Domnului îngerii
spun acela[i lucru femeilor mironosi]e: „Nu v\ teme]i”15.

În continuare, arhanghelul îi descoper\ taina cea mare: „Iat\ vei lua în
pântece [i vei na[te fiu [i vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare [i Fiul
Celui Preaînalt Se va chema [i Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David,
p\rintele S\u. {i va împ\r\]i peste casa lui Iacov în veci [i împ\r\]ia Lui nu va
avea sfâr[it” (Luca 1, 31-33). Prin aceste cuvinte îngerul explic\ identitatea
Fiului ca fiind a doua Persoan\ a Sfintei Treimi [i c\ va fi împ\rat, dar nu din
lumea aceasta, ci Împ\rat ve[nic16. R\spunsul Mariei la vestea na[terii Fiului
este: „Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu [tiu de b\rbat?”, întrebare care se
refer\ la modul de împlinire a cuvântului venit din cer [i nu la posibilitatea de
împlinire a lui17. „Grija ei, spune Sfântul Maxim M\rturisitorul, a fost s\ nu se
lipseasc\ de fecioria ce domnea în inima sa [i s\ r\mân\ în feciorie pân\ la
sfâr[it”18. Aceea care s-a f\g\duit pururea fecioar\ lui Dumnezeu [i nu voia s\ [tie
de b\rbat în toate zilele vie]ii sale aude vestea înfrico[at\ pentru ea: va na[te.
Vestea aceasta nea[teptat\ acoper\ în primul moment de surpriz\ cealalt\ veste [i
mai minunat\: Întruparea Fiului lui Dumnezeu care va lua în st\pânire tronul lui
David19. Aceast\ fr\mântare a Sfintei Fecioare este oglindit\ [i în cânt\rile
Canonului Bunei Vestiri: „F\-mi cunoscut\ îngere, puterea graiurilor tale!...
Spune-mi mai limpede cum voi z\misli fiind fecioar\ curat\?” (Cântarea I).
Îngerul d\ îndat\ r\spuns [i lini[tire acestei nedumeriri: „Duhul Sfânt Se va
pogorî peste tine [i puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea [i Sfântul
care Se va na[te din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema” (Luca 1, 35). Spre
confirmarea acestor f\g\duin]e [i adeverirea lor, îngerul d\ pilda Elisabetei,
rudenia Preacuratei Fecioare, care [i ea va na[te la adânci b\trâne]i un fiu,
ad\ugând c\ „la Dumnezeu nimic nu este cu neputin]\” (Luca 1, 37). Pogorârea
Duhului Sfânt peste Fecioara Maria urmat\ de z\mislirea Fiului lui Dumnezeu
poate fi considerat\ prima epiclez\, a doua având loc la Cincizecime când s-a
întemeiat în chip v\zut Biserica – Trupul lui Hristos, iar a treia la fiecare Sfânt\
Liturghie, când Duhul Sfânt transform\ darurile de pâine [i vin în Trupul [i
Sângele lui Hristos20. Faptul c\ ea va fi umbrit\ de Puterea Celui Preaînalt arat\
prezen]a activ\ a lui Dumnezeu-Tat\l în acest act. În taina Întrup\rii toate cele

14 I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, curs cit.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Alexis Kniazev, Maica Domnului în Biserica Ortodox\, traducere din francez\ de

Lucre]ia Maria Vasilescu, Editura Humanitas, Bucure[ti, 1998, p. 64.
18 Epifanie Monahul, Simion Metafrastul, Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 94.
19 Pr. Prof. Petru Rezu[, Mariologia Ortodox\, în „Ortodoxia”, nr. 4, 1950, p. 527.
20 I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, curs cit.
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trei Persoane ale Sfintei Treimi sunt prezente, dar numai Fiul Se întrupeaz\21. La
Întrupare se arat\ ac]iunea [i nu modul în care are loc, care este de neîn]eles:
„Cum voi fi Maica Ziditorului meu?” întreab\ Fecioara, iar îngerul îi r\spunde c\
„unde voie[te Dumnezeu u[or se s\vâr[esc chiar [i lucrurile cele mai minunate”
(Canonul Praznicului, Cântarea I).

Întruparea Mântuitorului este începutul refacerii fiilor oamenilor: „Marele
voievod al puterilor cere[ti a fost trimis de Dumnezeu c\tre curata Fecioar\ s\-i
binevesteasc\ minunea cea neobi[nuit\ [i nespus\, c\ Dumnezeu se va face din ea
prunc, ca om, f\r\ s\mân]\, ca s\ zideasc\ din nou tot neamul omenesc. Po-
poarelor vesti]i înnoirea lumii!” (Luminânda Praznicului Bunei Vestiri). Dup\
cum Sfânta Treime l-a zidit pe omul cel dintâi, pe Adam din Adaman (adic\ din
p\mântul feciorelnic), tot a[a l-a zidit [i pe noul Adam din p\mântul Fecioar\,
adic\ din pântecele fecioresc al N\sc\toarei de Dumnezeu, [i prin aceasta a
s\vâr[it rezidirea lui Adam cel stric\cios22.

Sfântul Grigorie de Nyssa, pr\znuind Buna Vestire, teologhise[te: „A [tiut ce
lucreaz\ Duhul Sfânt; a [tiut Fiul c\ î[i g\se[te loca[ duhovnicesc. A [tiut Tat\l
Întruparea Celui Unuia N\scut... la fel ca la zidirea primului om [i la rezidirea lui
S-a ar\tat Sfânta Treime”23.

„Dar la Întruparea Cuvântului nu a fost numai lucrarea Tat\lui, a Puterii Sale
[i a Duhului S\u, ci [i lucrarea voin]ei [i credin]ei Fecioarei. F\r\ încuviin]area
celei Preacurate, în lipsa credin]ei sale, acest plan dumnezeiesc nu s-ar fi putut
înf\ptui ca [i în cazul în care nu ar fi luat parte Cele trei Persoane divine. A[a
cum a vrut s\ se întrupeze la fel a vrut s\ fie n\scut de Mama Sa de bun\voie prin
deplina ei încuviin]are24.

Fiat-ului Creatorului îi r\spunde fiat-ul creaturii: „Iat\ roaba Domnului”
(Luca 1, 38). Prin Arhanghelul Gavriil Dumnezeu adreseaz\ o întrebare libert\]ii
omului: dore[te într-adev\r s\ fie mântuit [i s\-L primeasc\ pe Mântuitorul?25.

Acceptarea Fecioarei prin cuvântul „Fie” este o prefigurare a accept\rii
jertfei pe cruce de c\tre Mântuitorul Iisus Hristos. Cuvântul ei ultim este acordul
cu cuvântul lui Dumnezeu. Mul]i teologi consider\ c\ Buna Vestire este
evenimentul care a însemnat pentru Maria momentul cur\]irii complete f\ptuit\
de Sfântul Duh pogorât asupra ei. În momentul Bunei Vestiri, Maria a fost
cur\]it\ nu numai de p\cat dar [i de posibilitatea de a p\c\tui, în timp ce devenea
Maica Domnului. Înaintea Bunei Vestiri, în libertate, ar fi putut s\ refuze s\
devin\ Maica Mesiei, s\ refuze planul lui Dumnezeu [i s\ nu se supun\
Creatorului [i Mântuitorului ei. Dimpotriv\, ea a ales ascultarea [i din aceast\
cauz\ ea a fost înt\rit\ de har; ea a trecut de la posse non peccare, stare de fapt, la
non posse peccare care venea prin har. Astfel harul maternit\]ii divine i-a fost dat
în acela[i timp cu maternitatea divin\ îns\[i26.

21 Ibidem.
22 Monah Teoclit Dionisiatul, op. cit., p. 170.
23 Ibidem.
24 Omilie la Buna Vestire, la P. Evdochimov, op. cit., p. 220.
25 P. Evdochimov, op. cit., p. 220.
26 Alexis Kniazev, op. cit., p. 116.
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Faptele extraordinare care s-au petrecut la Buna Vestire Fecioara Maria nu le
putea ]ine ascunse de Elisabeta, rudenia ei, de vreme ce [i ea, dup\ spusele
îngerului, experimenta o minune dumnezeiasc\, purtând în pântece un fiu, chiar
dac\ era înaintat\ în vârst\. La salutul Fecioarei, pruncul pe care-l purta în
pântece Elisabeta, adic\ Sfântul Ioan Botez\torul, a sim]it prezen]a Fiului lui
Dumnezeu din\untrul Fecioarei [i de bucurie a s\ltat. Iar Elisabeta s-a umplut de
Duhul Sfânt [i a fericit-o pe Fecioara Maria numind-o „binecuvântat\ între
femei”, al c\rei rod este binecuvântat, [i „Maic\ a Domnului”, fericit\ pentru c\ a
crezut cele spuse ei de la Domnul. Astfel, Maica Domnului este paradigma
credin]ei. Maica Domnului î[i exteriorizeaz\ sentimentele într-o minunat\ cântare
de laud\ [i de mul]umire lui Dumnezeu: „M\re[te suflete al meu pe Domnul [i
s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, c\ a c\utat spre smerenia
roabei Sale. C\, iat\, de acum m\ vor ferici toate neamurile. C\ mi-a f\cut mie
m\rire Cel Puternic [i sfânt este numele Lui” (Luca 1, 46-49). Din aceste cuvinte
în]elegem smerenia ascult\rii [i curajul drept\]ii care o caracterizeaz\ pe Maica
Domnului. Smerenia ei este o anticipare a chenozei Mântuitorului.

Prin cuvintele „de acum m\ vor ferici toate neamurile”, Maica Domnului, în
calitate de icoan\ a Bisericii, continu\ duhul profe]ilor [i preveste[te cultul ei.
Acest cult îns\ nu porne[te din dorin]a ei, ci a fost ini]iat de îngeri prin
Arhanghelul Gavriil [i este justificat de Dumnezeu, pornit din voia Lui27. Maica
Domnului nu se destabilizeaz\ din smerenia ei, ci r\mâne în smerenie, iar cultul
ei înt\re[te aceast\ smerenie, teama ei fa]\ de Dumnezeu.

Prin smerenie, credin]\ [i ascultare, Fecioara Maria marcheaz\ începutul
mântuirii. Dup\ Sfântul Irineu, „planul mântuirii const\ dintr-o reluare de la origine
a ceea ce trebuia s\ aib\ loc, dar care a fost biruit de p\cat; o regenerare de la cap,
o recapitulatio în Hristos. Rezult\ din aceast\ restaurare radical\ c\ fiecare
element afectat prin c\dere este înnoit de la r\d\cin\. Într-adev\r, Hristos reia
locul lui Adam, Crucea ia locul pomului c\derii, iar Maria ia locul Evei”28.
Vechiul Adam a gre[it: p\catul lui a antrenat omenirea în c\dere (Facere 3, 1; I
Corinteni 15, 22). Dumnezeu {i-a reluat planurile referitor la omenire în Noul
Adam, Hristos (Romani 5, 14; I Corinteni 15, 45), prin care oamenii sunt pu[i
direct în leg\tur\ cu Dumnezeu. La fel, Eva, prima femeie creat\ ca ajutor pentru
Adam (Facere 2, 18), a gre[it (Facere 3, 6). Dumnezeu a f\cut îns\ s\ se nasc\ o
Nou\ Ev\, Maria, care prin ascultarea [i credin]a ei (Luca 1, 34, 38-45) a fost
ajutorul Noului Adam, acceptând s\-i fie Maic\, f\când astfel efective Întruparea
Cuvântului divin [i R\scump\rarea29. Maria, Noua Ev\, personific\ Biserica în
calitate de Maic\ a celor vii (Facere 3, 20), adic\ a celor r\scump\ra]i, uni]i cu
Tat\l prin Cel care este Via]a cea adev\rat\ [i prin Duhul Vie]ii30. „Eva, prin boala
neascult\rii, a adus în lume blestemul; iar tu, Fecioar\ de Dumnezeu N\sc\toare,
prin Odrasla sarcinii tale ai înflorit lumii binecuvântare. Pentru aceasta te m\rim”,

27 I.P.S. Daniel, Mitropolit al Moldovei [i Bucuvinei, curs cit. 
28 Alexis Kniazev, op. cit., p. 56.
29 Ibidem, p. 160.
30 Ibidem.



121MAICA DOMNULUI – „CEA PRIN CARE R|SARE BUCURIA”

spune Irmosul Cânt\rii a 9-a, din Canonul Bunei Vestiri. „Eva a cules ca rod
moartea care lucreaz\ pierzarea; iar din tine va r\s\di Rodul cel solitor de ne-
murire, Hristos, îndulcirea noastr\, St\pân\. Pe Care l\udându-L pe tine te m\rim.”

Prin bun\voirea Arhanghelului Gavriil planul din veci al iconomiei divine a
fost dezv\luit [i a intrat în istorie, leg\tura ontologic\ dintre divinitate [i uma-
nitate f\cându-se prin Sfânta Fecioar\ Maria31.

Mesajul plin de tain\ al arhanghelului era în acela[i timp [i o grandioas\ [i
pozitiv\ împlinire: plinirea Legii [i a proorocilor32. „Trâmbi]ele proorocilor s-au
învrednicit a vedea de departe adâncimea tainei Preacurat\, a c\rei slug\ sunt
eu...”, îi spune îngerul Fecioarei în Cântarea a 4-a a Canonului Odovaniei
Praznicului Bunei Vestiri. {i iar\[i: „Minuneaz\-te Preacurat\ c\ci minunat lucru
este [i minunea care se face cu tine. C\ tu singur\ vei primi în pântece pe
Împ\ratul tuturor întrupându-Se. {i pe tine te-au închipuit gr\irile [i vorbirile cele
ascunse ale proorocilor [i preînchipuirile Legii” (Irmosul Cânt\rii a 5-a din
Canonului Bunei Vestiri). Maternitatea divin\ a Mariei a fost prefigurat\ în mai
multe rânduri în Vechiul Testament. Mai multe texte veterotestamentare apar ca
prefigur\ri despre Buna Vestire [i despre vizita Maicii Domnului f\cut\ Elisa-
betei, pe care Evanghelistul Luca le consider\ împlinite în maternitatea Mariei33.
Astfel proorocirea f\cut\ de Sofonie fiicei Sionului poate fi pus\ în paralel cu
relat\rile din Evanghelia de la Luca, cap. I34.

Sofonie 3, 14-17

Bucur\-te...
Domnul, Împ\ratul lui Israel, este în mijlocul t\u...
Domnul Dumnezeu t\u este în
mijlocul t\u ca un izb\vitor puternic.

Luca 1, 28-33

Bucur\-te...
Domnul este cu tine...
Vei lua în pântece...

Iisus... va împ\r\]i... [i împ\r\]ia Lui nu va avea sfâr[it.

De asemenea, proorocia f\cut\ de Natan lui David î[i g\se[te împlinirea în
relatarea Bunei Vestiri35.

II Regi 7, 12-16

Iat\ Domnul î]i veste[te
c\-]i va înt\ri casa...

31 N.C. Buzescu, art. cit., p. 20.
32 Ibidem.
33 Alexis Kniazev, op. cit., p. 41.
34 Ibidem, p. 42.
35 Ibidem, p. 43.
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voi ridica dup\ tine pe urma[ul t\u,
care va r\s\ri din coapsele tale [i 
voi înt\ri st\pânirea sa…
Eu voi fi aceluia tat\, iar el Îmi va fi fiu…
Casa ta va fi neclintit\, regatul t\u va r\mâne ve[nic înaintea ta [i tronul t\u

va sta în veci.

Luca 1, 32-33

Acesta va fi mare [i Fiul Celui Preaînalt Se va chema [i Domnul Dumnezeu
Îi va da Lui tronul lui David, p\rintele S\u.

{i va împ\r\]i peste casa lui Iacov în veci [i împ\r\]ia Lui nu va avea sfâr[it.

Tema norului, manifestare sensibil\ a prezen]ei lui Dumnezeu în mijlocul
poporului lui Israel, apare [i în relatarea Bunei Vestiri36.

Ie[irea 40, 34

Atunci un nor a acoperit cortul adun\rii
[i loca[ul s-a umplut de slava
lui Dumnezeu.

Luca 1, 35

Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine [i 
puterea Celui Preaînalt te va umbri;
pentru aceea [i Sfântul care Se va na[te
din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.

„Bucur\-te nor u[or; Bucur\-te Biseric\...”, cânt\ Luminânda Praznicului
Bunei Vestiri. „Cel ce [ade în slav\, pe scaunul dumnezeirii, pe norul cel u[or a
venit Iisus Cel cu totul dumnezeiesc, din Preacurata Fecioar\, [i a mântuit pe cei
ce strig\: Slav\ puterii Tale Doamne” (Irmosul Cânt\rii a 4-a din Canonul Bunei
Vestiri).

{i imaginea chivotului, loc unde prezen]a lui Dumnezeu în Israel se mani-
fest\ în mod deosebit, apare efectiv printre rânduri în relatarea Sfântului Luca37.

Aducerea chivotului (II Regi 6)

1. Faptele:
Aducerea chivotului (II Regi 6, 5)

Strig\tul poporului
Bucuria lui David

36 Ibidem.
37 Alexis Kniazev, op. cit., p. 44.
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2. Versetele:
v. 9: „Cum va intra chivotul Domnului
la mine?”
v. 11: Chivotul Domnului a r\mas trei
luni în cas\.

Urcarea Mariei la munte (Luca 1, 39)

Strig\tul Elisabetei
Bucuria lui Ioan Botez\torul în pântecele mamei sale

v. 43: „De unde mie aceasta, ca s\ vin\
la mine Maica Domnului meu?”
v. 56: {i a r\mas Maria împreun\ cu Elisabeta ca la trei luni.

Tot ceea ce semnifica prezen]a lui Dumnezeu în Vechiul Testament purta
oarecum pecetea venirii lui Hristos. De aceea, Sfânta Fecioar\, care L-a purtat în
pântece [i L-a n\scut pe Dumnezeu, este preasl\vit\ astfel: „Bucur\-te loca[ul lui
Dumnezeu Cuvântul... Bucur\-te Chivot poleit cu Duhul...” (Acatistul Bunei
Vestiri). „Chivotule în]eleg\tor pe care D\t\torul de Lege cel adev\rat, iubindu-te
va s\ se s\l\[luiasc\ întru tine, umple-te de veselie, c\ci prin tine va s\ înnoiasc\
pe cei strica]i” (Irmosul Cânt\rii a 7-a din Canonul Înaintepr\znuirii Bunei
Vestiri).

Tema primordial\ a cultului N\sc\toarei de Dumnezeu este cea a Na[terii
Mântuitorului din Fecioar\. Aceasta constituie [i nucleul proorociei lui Isaia38,
care a fost întotdeauna în]eleas\ ca mesianic\. „Preamare între profe]i Isaia,
vesele[te-te! C\ci Fecioara despre care ai gr\it mai înainte, z\misle[te în pântece
pe Îngerul Sfatului celui mare”, spune Cântarea a 5-a din Canonul Înainte-
pr\znuirii Bunei Vestiri.

Fecioara, [i mai ales fecioria dup\ na[tere, este un fapt misterios cu multe
fa]ete prefigurative în Vechiul Testament, puse în lumin\ de imnologia închinat\
Sfintei Fecioare39.

„Rugul cel ce primind flac\ra a r\mas nears a ar\tat adâncul tainei celei cu
privire la tine, ceea ce e[ti plin\ de har [i nu [tii de nunt\. C\ dup\ na[tere vei
r\mâne Curat\, pururea fecioar\” (Irmosul Cânt\rii a 4-a a Canonului Prazni-
cului). Astfel, rugul ar\tat lui Moise pe Muntele Sinai (Ie[ire 13, 3), care ardea [i
nu se mistuia, adic\ nu suferea vreo alterare sau transformare, prefigureaz\ taina
pururea fecioriei Maicii Domnului. Modul tainic al Na[terii Mântuitorului din
Fecioar\ cu nealterarea fecioriei Maicii Domnului este comparat în cânt\rile
slujbei Bunei Vestiri cu ploaia care cade pe lân\ [i pic\turile care cad pe p\mânt
(r\spunsul îngerului în Cântarea a 4-a a Canonului Bunei Vestiri), f\când aluzie
la Psalmul 71, 7.

38 N.C. Buzescu, art. cit., p. 24.
39 Ibidem.
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Ca Taina Întrup\rii [i nestric\ciunii fecioriei Maicii Domnului s\ fie mai u[or
de în]eles, în cânt\rile slujbei Bunei Vestiri s-au folosit imagini veterotesta-
mentare semnificative pentru acest mister dumnezeiesc. Astfel, Sfânta Fecioar\
este numit\ „u[\” (Iezechiel cap. 44) prin care a intrat [i a ie[it numai Dumnezeu,
„munte” (Daniel 2, 34) din care se va t\ia „Piatra cea din capul unghiului” (I Co-
rinteni 10, 4), „Carte dumnezeiasc\” în care s-a scris Cuvântul lui Dumnezeu,
„Scar\” ca ceea ce a unit cerul cu p\mântul prin na[terea sa. Denumirea de
„Scar\” provine de la scara v\zut\ de Iacov în vis pe care urcau [i coborau îngerii
lui Dumnezeu (Facere 28, 10-17). În interpretarea Sfin]ilor P\rin]i, scara lui
Iacov este podul aruncat între cer [i p\mânt, adic\ Întruparea Cuvântului. De
aceea, în cadrul slujbei Vecerniei Bunei Vestiri, prima paremie relateaz\ tocmai
acest episod din Vechiul Testament.

Prin Întrupare, Iisus se face ca unul dintre oameni, iar Sfânta Fecioar\ Maria
este mama Sa. Dac\ El recapituleaz\ pe to]i oamenii, atunci Maica Domnului
este mama tuturor. Ea devine, astfel, mama acestei umanit\]i care s-a unit cu
Dumnezeu în Iisus. Aceasta înseamn\ pentru credincio[i mijlocirea ei la Fiul s\u.
În urma operei mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, r\scump\ra]ii au devenit
copiii lui Dumnezeu în Iisus [i în Duhul Sfânt, iar Biserica a devenit noul popor
al lui Dumnezeu. Prin maternitatea ei divin\, Maica Domnului devine arhetipul
[i personificarea Bisericii, Trup al lui Hristos [i Templu al Duhului Sfânt. Mater-
nitatea ei fa]\ de cre[tini îi d\ o slujire în Biseric\: de a mijloci la Dumnezeu
pentru cei pe care Fiul ei i-a încredin]at40. Mijlocirea ei este bineîn]eles diferit\
de ceea a lui Hristos. Ea mijloce[te pe lâng\ Hristos. Ca rug\toare ea se arat\ a fi
om, „ca mijlocitoare îns\ ea se arat\ a fi mai presus de omenire prin participarea
la slava lui Dumnezeu. Dup\ cum spune Sfântul Grigore Palama, ea este la
grani]a dintre crea]iune [i Creator”41. Maica Domnului e mai „plin\ de har” decât
orice om, mai mult decât oricine ea este mai plin\ de energie dumnezeiasc\
rev\rsat\ din umanitatea lui Hristos. Ea îl are pe Hristos mai mult în ea [i din ea
radiaz\ f\r\ de asem\nare mai mult\ energie dumnezeiasc\ decât din to]i sfin]ii [i
cetele îngere[ti42. Din Maica Domnului ne vine harul divin pe care ni-l mijloce[te
de la Dumnezeu, îns\ ea are [i harul ei propriu. Aceasta reiese din cuvintele
spuse de îngerul Gavriil la Buna Vestire: „Bucur\-te cea plin\ de har, Domnul
este cu tine” (Luca 1, 28) [i din acest har ne împ\rt\[e[te [i nou\ când o rug\m cu
credin]\43. „Astfel, ea d\ de la ea credincio[ilor daruri [i har pe care le-a primit de
la Dumnezeu: nu le-a creat ea, c\ci atunci ar fi Dumnezeu, ceea ce nimeni nu
înva]\”44. Harul pe care ea îl are este lucrarea lui Dumnezeu în ea [i ea ni-L
mijloce[te pe Dumnezeu chiar [i prin aceste daruri45.

40 Alexis Kniazev, op. cit. p. 72.
41 Pr. Prof. Dumitru St\niloae, Maica Domnului ca mijlocitoare, în „Ortodoxia”, nr. 1,

1952, p. 85.
42 Pr. Prof. Ioasaf Ganea, Înv\]\tura despre Maica Domnului, în „Îndrum\ri pastorale”,

p. 975.
43 Ibidem, p. 976.
44 Ibidem.
45 Pr. Prof. Dumitru St\niloae, art. cit., p. 109.



125MAICA DOMNULUI – „CEA PRIN CARE R|SARE BUCURIA”

C\ Maica Domnului este rug\toare pentru to]i cre[tinii [i c\ este mijlocitoare
este ceea ce consensul evlaviei cre[tine a consemnat în mul]imea de imne [i
invoca]ii adresate Maicii Domnului. Ca [i la celelalte slujbe închinate Maicii
Domnului, la S\rb\toarea Bunei Vestiri, prin cânt\rile Bisericii, Maica Domnului
este l\udat\ pentru vrednicia ei [i este rugat\ s\-i ajute, s\-i ocroteasc\ pe cei ce îi
aduc rug\ciuni [i lacrimi (Luminânda Praznicului), s\-i slobozeasc\ din toate
nevoile pe cei ce-i cânt\: „Bucur\-te mireas\ pururea Fecioar\” (Podobia glasului
8). În Acatistul Bunei Vestiri, Maica Domnului este l\udat\ ca fiind „d\t\toarea
darului cel dumnezeiesc, îndr\znirea celor muritori c\tre Dumnezeu, îmblânzirea
Judec\torului cel Drept, îndrept\toarea în]elepciunii celor credincio[i, t\m\duirea
trupurilor noastre, mântuirea sufletelor noastre, acoper\mântul lumii cel mai lat
decât norul”.

Cu astfel de Maic\ [i mijlocitoare la Mântuitorul Iisus Hristos, credincio[ii
sunt plini de n\dejdea mântuirii [i o cinstesc în mod deosebit pe cea pe care
Dumnezeu Însu[i a cinstit-o.

Dintre s\rb\torile închinate Maicii Domnului, Buna Vestire este poate cea
mai frumoas\ [i mai plin\ de bucurie, deoarece veste[te zorile mântuirii nea-
mului omenesc. L\udând pe Dumnezeu care S-a Întrupat pentru mântuirea noastr\,
Biserica o laud\ în frumoase cânt\ri [i pe cea care a f\cut posibil\ mântuirea, pe
cea care a dus posibilitatea înnoirii firii omene[ti, pe cea care, prin rug\ciunile ei
este „ajut\toarea celor ce cred, ocrotitoarea [i ap\r\toarea celor nec\ji]i”. Mesajul
s\rb\torii este c\, a[a cum Fecioara Maria prin smerenie [i ascultare s-a
învrednicit s\-L nasc\ pe Fiul lui Dumnezeu cu trupul, credincio[ii urmând pilda
vie]ii ei [i având-o ca ajut\toare s\ se învredniceasc\ s\ nasc\ în sufletele lor pe
Hristos prin har, cum spune Sf. Apostol Pavel: „Nu mai tr\iesc eu ci Hristos
tr\ie[te în mine” (Galateni 2, 20)46.

46 Alexis Kniazev, op. cit., p. 160.
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The Mother of God in the feast of Annunciation

The study „Mother of God in the feast of Annunciation”, written by Fr. Dragos

Buta presents the history, the theology and the main sources of inspiration in the litur-

gical hymns sung at this celebration in the Orthodox Church. 

The feast of Annunciation could be considered to be „the beginning of our salva-

tion” as we read in the worship of the Church. All the other events of the salvations

come and flourish from this spring of blessing upon the humanity. 

The theology of the feast affirms that the redemptive mission of Christ is cased on

human freedom. The words of the Virgin: „Here am I, the servant of the Lord; let it be

with me according to your word” (Luke 1, 38) offers her humanity to be house of

dwelling to God, the One that surpasses all the Heavens. 

All the prophecies referring to this wonderful event are taken into account. The

Holy Fathers of the Church have written many homilies about the Annunciation,

emphasising this moment as a root of the Nativity of our Saviour Jesus Christ.   


