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Crainicul adev\rului [i ap\r\torul 

neînduplecat al Tradi]iei ortodoxe

Pr. Adrian DINU

Câteva considera]ii. Înv\]\tura despre Preacurata Fecioar\ Maria este una
dintre cele mai frumoase înv\]\turi dogmatice. Realitatea prin care noi cre[tinii
ne facem o „icoan\” vie asupra rolului pe care-l are Sfânta Fecioar\ în cadrul
iconomiei lui Dumnezeu – aici cuprinzând nu doar latura dogmatic\, ci [i cultic\ –
este calitatea ei de Theotokos sau Maic\ a Fiului lui Dumnezeu Întrupat. Aceast\
înv\]\tur\ a fost statornicit\ atât în Sfânta Scriptur\, cât [i la Sinoadele Ecu-
menice, mai ales la cel din Efes din anul 431.

Sfântul Ioan Damaschin1 a sistematizat sau mai bine spus a sintetizat „întreaga
literatur\ patristic\ de pân\ la el, a meditat asupra ei [i a expus-o concis, se-
lectând ideile cele mai reprezentative din P\rin]ii Bisericii R\s\ritene”2, contri-
buind astfel la formularea dogmelor Bisericii Ortodoxe. Nu trebuie s\ ne a[tept\m
s\ descoperim în opera sa concep]ii originale [i date noi despre Fecioara Maria,
c\ci în]elepciunea [i smerenia lui îi dicteaz\ s\ r\mân\ crainicul adev\rului [i
ap\r\torul neînduplecat al tradi]iei ortodoxe. De aceea el î[i m\rturise[te neîncetat
respectul fa]\ de aceast\ Tradi]ie: „S\ nu dep\[im hotarele ve[nice, pe care le-au
pus P\rin]ii no[tri, ci s\ ]inem predaniile, a[a cum le-am primit”3.  

1 Sfântul Ioan Damaschin s-a n\scut în jurul anului 675, din p\rin]i cre[tini, în ora[ul
Damasc. Dup\ Via]a sa p\strat\ sub numele Patriarhului Ioan al Ierusalimului, el a avut ca
dasc\l pe un c\lug\r grec, Cosma, adus rob din Italia în Damasc [i r\scump\rat de tat\l s\u.
Ioan, dup\ ce fost un timp în slujb\ la califi, s-a retras la M\n\stirea Sfântul Sava de lâng\
Ierusalim. Aici a aprofundat cuno[tin]ele de teologie primite în Damasc, iar Patriarhul Ioan
al V-lea al Ierusalimului l-a hirotonit preot, f\cându-l colaborator în problemele teologice.
Numele Sfântului Ioan Damaschin s-a r\spândit foarte mult datorit\ luptelor duse de el
contra iconoclasmului, dar [i împotriva altor erezii care bântuiau înc\ în acea vreme
(monofizism, nestorianism, iacobism), apoi împotriva islamismului [i a supersti]iilor
precum se vede din lucr\rile sale. În ultima parte a vie]ii, Sfântul Ioan s-a ocupat intens cu
alc\tuirea de opere teologice, ar\tându-se un cercet\tor informat [i cu o putere de sintetizare
deosebit\. Ioan Damaschin a murit în anul 749, fiind s\rb\torit ca sfânt atât de Biserica
Ortodox\ (la 4 decembrie), cât [i de cea Romano-Catolic\ (la 27 martie).  

2 Pr. Prof. {tefan Alexe, Contribu]ia Sfântului Ioan Damaschin la sistematizarea
înv\]\turii ortodoxe, în „Ortodoxia”, 1984, nr. 1, p. 121.

3 Sfântul Ioan Damaschin, Cuvântul întâi apologetic contra celor ce atac\ sfintele
icoane, 2, P.G. XCIV, col. 1297 b.
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În esen]\ înv\]\tura despre Maica Domnului la Sfântul Ioan Damaschin se
rezum\ la ideea c\ Sfânta Maria este dumnezeiasca St\pân\ „în fa]a c\reia se
închin\, prin Fiul ei, toat\ f\ptura, în]elegând fire[te c\, mai presus de func]ia ei
în cadrul Întrup\rii, ea r\mâne prin darul lui Hristos d\t\toarea direct\ de ajutor
acelora care-l implor\ de la ea”4.

}inând seama de aceste considera]ii, vom încerca în cele ce urmeaz\ s\
desprindem din opera Sfântului Ioan Damaschin contribu]ia sa la „sistematizarea”5

înv\]\turii ortodoxe despre Maica Domnului. Vom urma câteva etape clasice în
acest sens, a[a cum le g\sim în opera autorului tratat: Na[terea [i aducerea la
templu a Sfintei Fecioare, Bun\ Vestirea [i pururea Fecioria Mariei, Maria –
N\sc\toare de Dumnezeu, Adormirea Maicii Domnului, Cultul Sfintei Fecioare. 

Fecioara Maria la Templul din Ierusalim. Via]a Maicii Domnului are pu-
ternice r\d\cini în istorie, a[a cum ne relateaz\ Sfântul Ioan Damaschin în multe
din operele sale6. Existen]a Mariei este legat\ atât de aceea a Sfin]ilor Ioachim [i
Ana, cât [i de a dreptului Iosif, care era din neamul lui David. 

Ca [i P\rin]ii anteriori lui (Sfântul Chiril al Alexandriei, Sfântul Efrem
Sirul), Sfântul Ioan Damaschin înva]\ c\ Preasfânta Fecioar\ s-a n\scut în chip
firesc din Sfin]ii Ioachim [i Ana, având deci p\catul str\mo[esc: „Ioachim [i Ana
au fost p\rin]ii ei. Ioachim ca un p\stor î[i conducea gândurile precum se mân\
turmele, p\strând-le sub obl\duirea sa [i p\storindu-le liber. C\ci, având el însu[i,
ca o oaie, pe Dumnezeu ca P\stor nu-i lipsea nimic din cele foarte bune”7. „Cât
despre Ana, al c\rei nume înseamn\ har, era apropiat\ lui (Ioachim, n.n.), atât
prin obiceiuri cât [i prin via]a dus\ împreun\, d\ruit\ cu toate binefacerile, îns\
era din iconomie divin\ atins\ de neputin]a na[terii de prunci… Atunci
Dumnezeu, în bun\tatea Sa, privind [i milostivindu-se de crea]ia mâinilor Sale [i

4 J. Cooper, Mary, art. în „Encyclopaedia of Religion and Ethics”, vol. VIII, New York,
1953, p. 478, dup\ Diac. Magistrand Constantin Voicu, Maica Domnului în teologia
Sfântului Ioan Damaschin, în „Mitropolia Olteniei”, 1962, nr. 3-4, p. 174.

5 Drd. Pintea Dumitru, Înv\]\tura Sfântului Ioan Damaschin despre Maica Domnului,
în „Ortodoxia”, 1980, nr. 3, p. 501.

6 Operele Sfântului Ioan Damaschin pe care le-am folosit mai mult sunt: Contra
iconocla[tilor, P.G. XCVI, coll. 1347-1362; Despre Sfânta Treime, P.G. XCIV, coll. 9-21;
Despre imnul trisaghion, P.G. XCV, coll. 22-62; Expunere exact\ a credin]ei ortodoxe
(Dogmatica), P.G. XCIV, coll. 789-1228 (am folosit în acest studiu traducerea f\cut\ de Dr.
D. Fecioru [i Pr. Dr. Ol. N. C\ciul\, Editura Libr\riei Teologice, Bucure[ti, 1938, pe care
am confruntat-o cu originalul. Citarea s-a f\cut asfel: Dogmatica, apoi cifra latin\ indicând
cartea, cea arab\ capitolul, apoi pagina respectiv\); Omilia întâia la Adormirea Maicii
Domnului, P.G. XCVI, coll. 669-721; Omilia a doua la Adormirea Maicii Domnului, P.G.
XCVI, coll. 722-753; Omilia a treia la Adormirea Maicii Domnului, P.G. XCVI, coll. 754-
761; Omilie la Bun\vestirea Fecioarei Maria, P.G. XCVI, coll. 643-660; Omilie la
Na[terea Fecioarei Maria, P.G. XCVI, coll. 661-678 (aceste omilii se g\sesc [i în Sources
Chrétiennes, 80: Homélies sur la Nativité et la Dormition, trad. de Pierre Voulet, Éditions
du Cerf, Paris, 1961 (citarea s-a f\cut astfel: Omilia, apoi cu cifr\ arab\ capitolul, S.C. 80 [i
pagina respectiv\).

7 Omilia întâia la Adormirea Maicii Domnului, 5, S.C. 80, p. 92. 
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vrând s\ o mântuiasc\, a pus cap\t nerodirii harului [i ea a adus pe lume o copil\
a[a cum nici una nu se mai n\scuse înaintea ei [i nici nu se va na[te vreodat\”8. 

Na[terea Preasfintei Fecioare Maria din Ioachim [i Ana este minunat\, ca rod
al rug\ciunilor lor, dar nu este dumnezeiasc\. În Dogmatica sa, Sfântul Ioan
Damaschin spune c\ numai Mântuitorul S-a n\scut f\r\ de p\cat pentru c\ singur
El nu S-a n\scut din leg\tura conjugal\ p\tima[\, ci „dup\ chipul celei dintâi
faceri a lui Adam”, deci prin Duhul Sfânt9. Sfântul Ioan Damaschin aduce [i un
alt temei în sus]inerea înv\]\turii c\ numai Hristos a fost f\r\ de p\cat: „Mântuitorul
ia din Preasfânta Fecioar\ Maria numai firea omeneasc\, nu [i persoana, iar p\catul
nu este al firii în sine, ci al firii în persoan\, or persoana fiind a Cuvântului lui
Dumnezeu, ea nu putea s\ aib\ p\cat. {i, în sfâr[it, lipsa de p\cat a Mântuitorului
era cerut\ de misiunea Sa de R\scump\r\tor. Numai slobod de orice p\cat [i vin\,
Iisus putea s\ moar\ pentru noi. Altfel, jertfa Sa ar fi fost pentru propriul S\u
p\cat”10. 

Sfântul Ioan Damaschin spune c\ Fecioara Maria se na[te ca rod al rug\ciunii
[i dar al f\g\duin]ei, din p\rin]ii Ioachim [i Ana, care apar]ineau familiei davidice
din care, dup\ iconomia divin\, avea s\ se nasc\ Mesia. „Ei duceau o via]\ sfânt\
[i binepl\cut\ lui Dumnezeu «în fecioria inimii»”11, de aceea rodnicia lor vine de
la El. În Vechiul Testament întâlnim [i cazurile altor drep]i care au n\scut la
b\trâne]e. Astfel, Sfântul Ioan Damaschin dezvolt\ în Omilia la Na[terea Prea-
sfintei Fecioare Maria aceast\ tem\ a rodniciei sau a fecundit\]ii care vine de la
Dumnezeu: „Dar oare de ce Fecioara Maria s-a n\scut dintr-o femeie stearp\?
Celui care este singur nou sub soare, încununarea minunilor, trebuia s\-i fie
preg\tit\ calea tot prin minuni [i încet, de la realit\]ile cele mai de jos, trebuia s\
se ridice la cele mai mari… trebuia s\ fie prima n\scut\ cea care avea s\ nasc\ pe
Primul N\scut dintre toate creaturile”12. 

Sfântul Ioan Damaschin îi arat\ pe drep]ii Ioachim [i Ana, dumnezeie[tii
p\rin]i ai Fecioarei Maria, împodobi]i cu alese virtu]i: „Cine este tat\l [i cine este
mama? Ioachim [i Ana, str\lucita [i prea vestita pereche, c\snicia aceea mai
minunat\ decât toate c\sniciile! Nu se c\dea, oare, ca ramura care dep\[e[te totul
s\ aib\ [i r\d\cina asemenea cu ea?”13. Prin ei Fecioara Maria îns\[i provenea din
neamul lui David. La vechii evrei genealogia se f\cea pe linie masculin\, iar
Sfânta Scriptur\ respect\ acest lucru când prezint\ descenden]a Mântuitorului
din neamul lui David prin Iosif. Sfântul Ioan Damaschin arat\ c\ [i descenden]a
Fecioarei Maria din neamul lui David este important\, pentru c\ la evrei „era
lege ca s\ nu se fac\ c\s\torii între semin]ii”14. 

8 Ibidem, p. 95.
9 Dogmatica, c. III, cap. 2, pp. 146-147. 
10 Drd. Pintea Dumitru, art. cit., p. 505.
11 Ibidem, p. 506.
12 Omilie la Na[terea Fecioarei Maria, 2, S.C. 80, p. 49.
13 Sfântul Ioan Damaschin, Cuvânt la Na[terea Preasfintei St\pânei nostre N\sc\toare

de Dumnezeu, trad. de Pr. D. Fecioru, în „Mitropolia Olteniei”, 1966, nr. 9-10, p. 871.
14 Dogmatica, c. IV, cap. 14, P.G. XCIV, col. 1156 a-d.
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Ca urmare a f\g\duin]ei f\cute lui Dumnezeu de p\rin]ii s\i, Maria a fost
încredin]at\ la templul din Ierusalim, unde a dus o via]\ departe de orice ispit\, o
via]\ de consacrare total\ lui Dumnezeu. Aici Maria [i-a p\strat trupul [i sufletul în
feciorie, tr\ind în sfin]enie. „Via]a interioar\ a Preasfintei Fecioare era împodobit\
de frumuse]ea virtu]ilor ca de ni[te «franjuri de aur» [i înfrumuse]at\ de harul
Duhului. Prin lucrarea Duhului, are loc acum o spiritualizare treptat\ a firii, care
dobânde[te libertatea [i disponibilitatea interioar\ pentru Dumnezeu. Sim]urile
sunt transfigurate [i ridicate la capacitatea de a gusta realit\]ile spirituale. A[a,
dorin]a Preasfintei Fecioare este de a se hr\ni din cuvintele dumnezeie[ti [i de a se
înt\ri de seva lor «ca un m\slin roditor în casa lui Dumnezeu» (Ps. 51, 7), [i ca un
«pom r\s\dit lâng\ izvoarele apelor» Duhului (Ps. 1, 3). Mintea, luminat\ de
lumina Duhului, p\streaz\ toate gândurile hr\nitoare [i folositoare sufletului,
îndep\rtând f\r\ s\ guste pe toate cele ce ar putea s\ o p\gubeasc\. Ochii ei erau
«pururea spre Domnul» (Ps. 24, 16), iar urechile ascultau cuvântul dumnezeiesc [i
se delectau de «chitara Duhului».”15 „A[teapt\ pu]in [i vei vedea mai întâi pe
fericita Fecioar\ intrând în Sfânta Sfintelor, ca s\ fie de mic\ afierosit\ lui
Dumnezeu Celui Preasfânt, iar apoi s\ ia în pântece pe Cel ce este mai presus de
în]elegere. Ce minune! Într-un trup mic s\ locuiasc\ Cel ce ]ine totul în palm\!”16

Atunci când Fecioara Maria a ajuns în floarea vârstei [i când, dup\ lege, nu
mai putea r\mâne în interiorul sanctuarului, a fost încredin]at\ de ceata preo]ilor
dreptului Iosif: „Iar când a ajuns la vârsta la care în templu nu mai putea r\mâne,
a fost încredin]at\ de ceata preo]ilor logodnicului, adic\ p\zitorul fecioriei, lui
Iosif, care a p\zit nec\lcat\, pân\ la b\trâne]e, Legea. La Iosif a locuit aceast\
copil\ sfânt\ [i neprih\nit\, îndeletnicindu-se cu treburile casei, ne[tiind ceva din
cele ce se petreceau în afara casei”17. Sfântul Ioan Damaschin arat\ c\ Sfintele
Evanghelii îl numesc pe dreptul Iosif numai „logodnicul” Mariei (Matei 1, 18-19;
20, 24; Luca 2, 2-6) [i „tat\l” lui Iisus, dar niciodat\ „so]ul” ori „b\rbatul” ei,
lucrul acesta ar\tând lipsa oric\rui raport conjugal [i p\strarea fecioriei Maicii
Domnului înainte de na[tere.

„Ast\zi F\c\torul tuturor, Dumnezeu Cuvântul, a scris o carte nou\, izvorât\
din inima Tat\lui, pentru a fi scris\ ca f\ptur\ firav\ prin Duhul care este limba
lui Dumnezeu. Cartea a fost dat\ unui om care [tia scrierea, dar care nu o citise.
Iosif nu o cunoscuse deloc pe Maria [i nici taina ei. Fiic\ preasfânt\ a lui Ioachim
[i a Anei, a fost ferit\ de privirile celui r\u [i de s\ge]ile înveninate ale
vicleanului, a tr\it în c\mara de nunt\ a Duhului [i a r\mas neprih\nit\ pentru a
deveni Mireas\ a lui Dumnezeu [i Maic\ a Lui prin natur\.”18

S\l\[luirea Maicii Domnului la Templu este pentru Sfântul Ioan Damaschin
un exemplu de smerenie [i de moralitate pentru to]i credincio[ii: „(Maria, n.n.)

15 Idem, Omilie la Na[terea Fecioarei Maria, 9, S.C. 80, p. 71, dup\ Drd. Dumitru
Pintea, art. cit., p. 506.

16 Idem, Cuvânt la Na[terea Preasfintei St\pânei noastre N\sc\toare de Dumnezeu,
trad. de Pr. D. Fecioru, în „Mitropolia Olteniei”, 1966, nr. 9-10, p. 872.

17 Idem, Cuvânt de laud\ la Adormirea Preal\udatei, Preasl\vitei [i Binecuvântatei
St\pânei noastre de Dumnezeu N\sc\toarea [i Pururea Fecioara Maria, trad. de Pr. D.
Fecioru, în „Mitropolia Olteniei”, 1964, nr. 7-8, p. 596.

18 Idem, Omilie la Na[terea Fecioarei Maria, 7, în S.C. 80, p. 63.
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locuie[te acolo (la templu, n.n.), ducând o via]\ mai bun\ [i mai curat\ decât to]i
ceilal]i, departe de b\rba]i [i de femei cu purt\ri urâte”19.

Observ\m c\ autorul continu\ tradi]ia ortodox\ ar\tând c\ z\mislirea [i
venirea pe lume a Sfintei Fecioare este un moment foarte important în iconomia
mântuirii noastre. Împodobi]i cu alese virtu]i, drep]ii Ioachim [i Ana, dumne-
zeie[tii p\rin]i ai Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, r\mân totu[i supu[i
p\catului str\mo[esc, iar Preasfânta Fecioar\ îns\[i a mo[tenit p\catul originar cu
toate consecin]ele lui pân\ la momentul z\mislirii Mântuitorului Iisus Hristos în
pântecele ei, când a fost cur\]it\ de Sfântul Duh20. 

Sfântul Ioan Damaschin admite înv\]\tura Bisericii privind na[terea [i aducerea
la templu a Fecioarei Maria. Ideea central\ a acestei înv\]\turi este aceea c\
Maria reprezint\ „începutul mântuirii noastre”, ea devenind „templu”-Biseric\ în
care S-a s\l\[luit Cuvântul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastr\. 

Momentul Bunei Vestiri. Sfântul Ioan Damaschin expune înv\]\tura despre
z\mislirea minunat\ a Mântuitorului de c\tre Maica Domnului, în leg\tur\ cu
na[terea feciorelnic\ [i cu demnitatea Celui ce avea s\ se nasc\. Autorul afirm\:
„Dup\ cum atunci când a fost z\mislit, Cuvântul a p\strat fecioar\ pe aceea care
a z\mislit, tot astfel [i când a n\scut a p\zit nev\t\mat\ fecioria ei, trecând numai
prin ea [i p\strând-o încuiat\. Z\mislirea s-a f\cut prin auz, iar na[terea prin
scoaterea obi[nuit\ la iveal\ a celor care se nasc, cu toate c\ unii spun pove[ti c\
s-a n\scut prin coasta Maicii Domnului. C\ci era cu putin]\ s\ treac\ prin u[\ f\r\
s\ strice pece]ile ei”21.

Dup\ ce îngerul a binevestit Mariei c\ va na[te, Duhul Sfânt s-a pogorît peste
ea, cur\]ind-o de orice p\cat: „Îngerul Domnului a fost trimis la Sfânta Fecioar\,
care se trage din semin]ia lui David… Deci, dup\ încuviin]area Sfintei Fecioare,
Duhul cel Sfânt s-a pogorât peste ea, potrivit cuvântului Domnului, pe care l-a
spus îngerul, cur\]ind-o [i dându-i în acela[i timp [i puterea de a primi dum-
nezeirea Cuvântului [i puterea de a na[te. Atunci a umbrit-o în]elepciunea
enipostatic\ [i puterea lui Dumnezeu, adic\ Fiul lui Dumnezeu, Cel deofiin]\ cu
Tat\l, ca o s\mân]\ dumnezeiasc\ [i [i-a alc\tuit Lui[i din sângiuirile ei sfinte [i
prea curate, trup însufle]it cu suflet ra]ional [i cuget\tor, pârga fr\mânt\turii
noastre. Nu [i-a alc\tuit Trupul pe cale seminal\, ci pe cale crea]ionist\, prin
Duhul Sfânt”22. Ca [i al]i Sfin]i P\rin]i23, Sfântul Ioan Damaschin înva]\ c\ Maria
a avut p\catul str\mo[esc, ca to]i oamenii, dar având în vedere chemarea [i rolul
ei deosebit în mântuire, prin harul lui Dumnezeu ea a biruit sl\biciunile firii,
]inând p\catul originar într-o stare de pur\ poten]ialitate, f\r\ a-l actualiza în
p\cate personale. „Tat\l dinainte a prev\zut-o, apoi profe]ii au proorocit-o prin
Duhul Sfânt, apoi puterea sfin]itoare a Duhului a cercetat-o, a cur\]it-o [i a

19 Idem, Cuvânt de laud\ la Adormirea Preal\udatei…, trad. de Pr. D. Fecioru, în rev.
cit, p. 597.

20 Pr. Prof. Ene Brani[te, Cinstirea Maicii Domnului în cultul ortodox [i formele ei de
exprimare, în „Ortodoxia”, 1980, nr. 3, p. 526.

21 Dogmatica, c. IV, cap. 14, p. 275.
22 Dogmatica, c. III, cap. 2, pp. 146 -147.
23 Mai ales Sfântul Chiril al Alexandriei [i P\rin]ii Capadocieni.
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sfin]it-o sau altfel spus Dumnezeu Însu[i a udat aceast\ ]arin\.”24 Iar în alt loc:
„Ast\zi s\ o pream\rim (pe Maria, n.n.) prin cânt\ri sfinte noi cei care am fost
în\l]a]i la cinstea de popor al lui Hristos [i am fost învrednici]i cu numele de
cre[tini!… S\ o fericim pentru cur\]ia trupului [i a sufletului ei, ea care cu
adev\rat este mai curat\ decât toate fiin]ele dup\ Dumnezeu. C\ci ceea ce s-a
asem\nat lui Dumnezeu s-a f\cut binepl\cut Lui”25. 

Sfântul Ioan Damaschin a folosit în scrierile sale multe imagini scripturistice
care prefigurau na[terea feciorelnic\ a Fecioarei Maria: „u[\ închis\” (Iezechiel
44, 2), „tron împ\r\tesc”, „toiagul lui Aaron care a odr\slit”, „scara lui Iacob”.
Dar cea mai frumoas\ imagine din Vechiul Testament cu privire la Fecioara
Maria este cea a „rugului aprins”. „Rugul ardea [i nu se mistuia, iar prin lucrarea
Duhului Sfânt Fecioara na[te [i devine Maic\ f\r\ a înceta s\ fie pe mai departe
Fecioar\. Na[terea Preasfintei Fecioare este f\r\ dureri, pentru c\ la baza
z\mislirii ei nu a stat pl\cerea, ci conceperea s-a f\cut prin lucrarea creatoare a
Sfântului Duh.”26 

Sfântul Ioan Damaschin ap\r\ pururea fecioria Mariei care „nu este doar un
epitet poetic omagial, ci constituie un privilegiu real [i o însu[ire personal\,
trupeasc\ [i sufleteasc\ a Maicii Domnului”27. Astfel, Sfântul P\rinte spune:
„Dup\ cum, atunci când a fost z\mislit, Cuvântul a p\strat fecioar\ pe aceea care
a z\mislit, tot astfel [i atunci când a fost n\scut a p\zit nev\t\mat\ fecioria ei,
trecând numai prin ea [i p\strând-o încuiat\… R\mâne a[adar [i dup\ na[tere
Fecioar\ cea Pururea Fecioar\, necunoscând deloc b\rbat pân\ la moarte”28. În
alt\ parte Sfântul P\rinte zice: „Orice fecioar\ î[i pierde fecioria ei prin na[tere,
dar aceast\ Fecioar\ înainte de na[tere, în na[tere [i dup\ na[tere r\mâne Fecioar\”29.

În leg\tur\ cu aceste afirma]ii, autorul analizeaz\ diferite probleme legate de
fecioria Mariei dup\ na[tere: „fra]ii Domnului” [i no]iunea de „întâi n\scut”.
Autorul st\ruie asupra acestor expresii controversate din Scriptur\, explicându-le
pe fiecare în parte30 [i aducând câteva preciz\ri la elucidarea lor. Fa]\ de opinia
altor Sfin]i P\rin]i [i scriitori biserice[ti (Clement Alexandrinul, Origen, Sfântul

24 Sfântul Ioan Damaschin, Omilia I la Adormirea Maicii Domnului, 5, S.C. 80, p. 87.
25 Idem, Omilia a doua la Adormirea Maicii Domnului, 16, P.G. XCVI, col. 735.
26 Pr. Prof. Ene Brani[te, art. cit., p. 507.
27 Diac. Magistrand Constantin Voicu, art. cit., p. 176.
28 Dogmatica, c. IV, cap. 15, p. 275.
29 Sfântul Ioan Damaschin, Omilia a doua la Adormirea Maicii Domnului, 2, S.C. 80, p. 127.
30 „«{i nu a cunoscut-o pe ea pân\ ce a n\scut pe Fiul ei Cel Întâin\scut» (Matei 1, 25).

Conjunc]ia evw" (# pân\ ce), zice Sfântul Ioan Damaschin, indic\ pe de o parte sorocul cel
hot\rât al vremii na[terii, iar pe de alt\ parte nu neag\ timpul ce urmeaz\ dup\ aceasta”
(Dogmatica, c. IV, cap. 14, p. 275). „Întâin\scut este cel n\scut primul, fie c\ este unicul
n\scut, fie c\ este n\scut înaintea altor fra]i” (Dogmatica, c. IV, 8, p. 246). No]iunea aceasta
de „Întâin\scut” este pus\ în leg\tur\ [i întrege[te no]iunea de „Unul N\scut” (monogenhv"),
prin ele eviden]iindu-se calitatea Mântuitorului Iisus Hristos de a fi Întâiul N\scut între
mul]i fra]i [i totodat\ Fiu al lui Dumnezeu. „Celui ce singur este «nou sub soare» (Ecl. 1,
9), încununarea minunilor, trebuia s\-I fie preg\tit\ calea tot prin minuni [i încet, de la
realit\]ile cele mai de jos trebuia s\ se ridice la cele mai mari… trebuia s\ fie prima n\scut\
cea care avea s\ nasc\ pe Primul N\scut dintre toate creaturile” (Omilie la Na[terea Maicii
Domnului, 2, S.C. 80, p. 49).
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Efrem Sirul, Epifanie de Salamina) care spuneau c\ „fra]ii Domnului” sunt copiii
dreptului Iosif dintr-o c\s\torie anterioar\ celei cu Preasfânta Fecioar\, Sfântul
Ioan Damaschin afirm\ c\ Iosif nu a mai fost c\s\torit, p\strând „mai bine decât
oricare altul legea fecioriei sale”31. Afirma]ia Sfântului Ioan Damaschin este în
deplin\ concordan]\ cu Sfânta Scriptur\ care, la Matei 1, 19, îl nume[te pe Iosif
„b\rbat drept”. Pe de alt\ parte, afirm\ Sfântul Ioan Damaschin, „fra]ii Domnului”
nu sunt niciodat\ numi]i „fiii lui Iosif”, cum s-ar cuveni în acest caz, ci totdeauna ei
sunt numi]i „fra]ii lui Iisus”. A[a Sfântul Evanghelist Luca (3, 23 [i 4, 22) nume[te
numai pe Iisus  uJioV"  jIwshvf,  iar la Sfântul Ioan Evanghelistul (1, 45) Îl nume[te:
jIhsoun uJivon tou jIwshvf toVn Nazarevt. Sfântul Ioan Damaschin aduce în sprijinul
fecioriei Mariei argumentul evlaviei [i al dreptei judec\]i a cre[tinilor: „Cum ar fi
admis leg\tura cu b\rbat, ea care a n\scut pe Dumnezeu [i care a cunoscut minunea
prin tr\irea celor care au urmat? Departe de acest gând! Nu este lucrul unei ra]iuni
în]elepte de a gândi asemenea lucruri [i nici într-un caz de a le face”32. 

Din cele expuse mai sus rezult\, a[adar, c\ a[a-numi]ii „fra]i ai Domnului” nu
sunt copiii dreptului Iosif rezulta]i dintr-o alt\ c\s\torie [i nici ai Fecioarei Maria,
n\scu]i în urma Mântuitorului, ci sunt rude de familie mai apropiate33. 

Sfântul Ioan Damaschin are fa]\ de Fecioara Maria o evlavie profund\ [i
cald\ exprimat\ mai ales în opera sa omiletic\. Astfel, în Omilia a doua la
Bunavestire, el ap\r\ înv\]\tura ortodox\ despre Maria. Ea a fost fecioar\ înainte
de na[tere, în timpul na[terii [i dup\ na[tere, adic\ este pururea fecioar\:
„Bucur\-te, ceea ce e[ti cu dar d\ruit\, tu care ai fost aleas\ din toate genera]iile,
semin]iile, limbile, popoarele… Bucur\-te, singur\ Fecioar\ între fecioare, care
ai r\mas fecioar\ [i înainte de na[tere [i în na[tere [i dup\ na[tere. Bucur\-te,
singura poart\ închis\ între por]i [i singura cetate înt\rit\ cu turn între cet\]i34. 

31 Sfântul Ioan Damaschin, Omilia întâi la Adormirea Maicii Domnului, 6, S.C. 80, p. 97.
32 Dogmatica, c. IV, cap. 14, pp. 275-276.
33 În c\r]ile Noului Testament, „fra]ii Domnului” sunt numi]i cu termenul de avdelfov"

sau cu pluralul oiV avdelfoiv, prin care, de regul\, sunt desemna]i fra]ii buni (de sânge),
pentru c\ autorii, tr\ind în mediul iudaic [i împropriindu-[i modul de gândire [i lexicul
aramaic, nu au f\cut decât s\ redea corespondentul grec al cuvântului ebraic „ah” sau la
plural „ahim”, f\r\ s\ se ]in\ seama de faptul c\ sfera semantic\ a termenului ebraic „ah”
este mai larg\ [i în consecin]\ mai inexact\ decât a sinonimului s\u grec. Sfântul Ioan
Damaschin afirm\ clar c\ Sfânta Maria a fost singura fiic\ a drep]ilor Ioachim [i Ana, iar
„fra]ii” lui Iisus sunt copiii Mariei lui Cleopa, deci verii Lui.

34 Sfântul Ioan Damaschin, Omilia a doua la Bun\vestirea Fecioarei Maria, P.G. XCVI,
col. 649 a, 656 a [i b. Aceast\ omilie, chiar dac\ nu este socotit\ autentic\, are idei
asem\n\toare cu cele din omiliile autentice ale Sfântului Ioan Damaschin [i astfel cuprinsul
îi poate fi atribuit. De asemenea, în Cuvânt de laud\ la Adormirea Preal\udatei,
Preasl\vitei [i Binecuvântatei St\pânei noastre de Dumnezeu N\sc\toarea [i Pururea
Fecioara Maria, 9 (tradus\ de Pr. D. Fecioru, în „Mitropolia Olteniei”, 1964, nr. 7-8, p.
599), Sfântul Ioan Damaschin spune: „De cine au vorbit propov\duirile proorocilor? Nu
oare de tine, dac\ voim s\ ar\t\m adev\rul lor?… Cine este muntele de care vorbe[te Daniel
(2, 34), din care s-a t\iat, f\r\ unealt\ de b\rbat, Hristos, piatra cea din capul unghiului?
Oare, nu tu, care ai n\scut f\r\ de s\mân]\ [i iar\[i ai r\mas fecioar\?… Prin tine a trecut
Dumnezeu Cel peste toate [i luând Trup, n-a deschis poarta fecioriei… Pe tine
proorocii te-au propov\duit! }ie-]i slujesc îngerii, ]ie-]i liturghisesc Apostolii! }ie, Pururea
Fecioar\ [i N\sc\toare de Dumnezeu, î]i liturghise[te teologul [i feciorelnicul Apostol”.
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A[adar, putem spune c\ Sfântul Ioan Damaschin are un fin sim] teologic [i
literar, sistematizând [i echilibrând înv\]\tura despre Maica Domnului de pân\ la
el35. Cur\]enia Mariei este mai presus decât a oric\rei alte f\pturi pentru c\ [i
chemarea [i rolul ei este unic. Calitatea sa de N\sc\toare a Mântuitorului Iisus
Hristos presupune conformitate sau coresponden]\ cu sfin]enia dumnezeiasc\ [i
în acela[i timp îi confer\ o anumit\ participare la Întrupare.

Theotokos. Ap\r\tor al dogmei de la Efes [i continuator al teologiei Sfântului
Chiril al Ierusalimului, Sfântul Ioan Damaschin pune în eviden]\ însu[irea
Mariei de N\sc\toare de Dumnezeu, „f\când din realitatea ei premisa realit\]ii
operei de mântuire realizat\ de Iisus Hristos”36. Temeiul theotokiei Maicii
Preacurate este aflat de Sfântul P\rinte în unirea dup\ ipostas a firii dumnezeie[ti
cu firea uman\ în Persoana Cuvântului lui Dumnezeu Întrupat. Mântuitorul, dup\
firea divin\, este n\scut din Tat\l mai înainte de veci, iar dup\ firea omeneasc\ S-a
n\scut în timp din sânul feciorelnic al Maicii Preacurate37. Prin Întrupare, Fiul lui
Dumnezeu se face în mod real [i Fiul Mariei: „S-a n\scut dar din ea Fiul Întrupat
al lui Dumnezeu. Nu S-a n\scut Om purt\tor de Dumnezeu, ci Dumnezeu Întrupat.
N-a fost uns ca un profet, prin energie, ci prin prezen]a deplin\ a celui care unge,
încât Cel care unge S-a f\cut Om, iar Cel care a fost uns S-a f\cut Dumnezeu.
Aceasta nu prin schimbarea firilor, ci prin unirea dup\ ipostas… Cum deci s\ nu
fie N\sc\toare de Dumnezeu aceea care a n\scut din ea pe Dumnezeu
Întrupat?”38.

Sfântul Ioan Damaschin analizeaz\ aceast\ idee ar\tând c\ „Sfânta Fecioar\
este în mod propiu [i real N\sc\toare de Dumnezeu. Prin faptul c\ Cel n\scut din
ea este Dumnezeu adev\rat, N\sc\toare de Dumnezeu adev\rat\ este aceea care a
n\scut pe Dumnezeu adev\rat, Întrupat din ea. Spunem c\ Dumnezeu S-a n\scut
din ea, nu în sensul c\ dumnezeirea Cuvântului a luat din ea începutul existen]ei,
ci în sensul c\ Însu[i Cuvântul lui Dumnezeu, Cel n\scut înainte de veci, în afar\
de timp, din Tat\l, Care exist\ f\r\ de început [i ve[nic împreun\ cu Tat\l [i cu
Duhul, iar în zilele cele mai de urm\, pentru mântuirea noastr\, S-a s\l\[luit în
pântecele ei, S-a întrupat [i S-a n\scut din ea f\r\ a se schimba. Sfânta Fecioar\
n-a n\scut un simplu om, ci Dumnezeu adev\rat… Cuvântul nu [i-a coborât din
cer Trupul care s\ fie trecut prin ea ca printr-un tub, ci a luat din ea un Trup
deofiin]\ cu noi, pe care L-a ipostaziat în El însu[i”39. Apoi Sfântul Ioan Da-
maschin spune: „Cum ar fi fost sub lege însu[i Cuvântul lui Dumnezeu dac\ nu
ar fi fost om deofiin]\ cu noi? Pentru aceea, pe bun\ dreptate, [i cu adev\rat

35 Pr. Prof. Ioan G. Coman, „{i Cuvântul Trup S-a f\cut”, p. 378.
36 Drd. Dumitru Pintea, art. cit., p. 501.
37 Dogmatica, c. I, cap. 2, pp. 5-6: „Cunoa[tem [i m\rturisim c\ este un singur

Dumnezeu, adic\ o singur\ fiin]\… {i Dumnezeu, din pricina îndur\rii milei Sale, pentru
mântuirea noastr\ a fost z\mislit, f\r\ de s\mân]\, prin bun\voin]a Tat\lui [i prin
conlucrarea Sfântului Duh [i S-a n\scut prin Sfântul Duh, f\r\ stric\ciune, din Sfânta
Fecioar\ [i N\sc\toare de Dumnezeu Maria [i S-a f\cut din ea Om des\vâr[it”. 

38 Dogmatica, c. IV, 14, p. 274.
39 Ibidem, c. III, 12, p. 176.
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numim N\sc\toare de Dumnezeu pe Sfânta Maria. Acest nume constituie toat\
Taina Întrup\rii”40. „Însu[i Cuvântul lui Dumnezeu S-a f\cut ipostas\ trupului.
C\ci Cuvântul dumnezeiesc nu S-a unit cu un trup care exista aparte, mai
dinainte, ci locuind în pântecele Sfintei Fecioare, [i-a luat, f\r\ ca s\ fie circumscris
în ipostasa lui, din sângiuirile curate ale Pururea Fecioarei, trup însufle]it cu
suflet ra]ional [i cuget\tor, luând pârga fr\mânt\turii omene[ti [i Însu[i Cuvântul
S-a f\cut ipostasa trupului”41. 

În omiliile [i predicile sale, Sfântul Ioan Damaschin o nume[te pe Maria, de
multe ori, „N\sc\toare de Dumnezeu”42: „S\ se ru[ineze Nestorie [i s\ se bat\ cu
mâna peste gur\. Copilul este Dumnezeu! {i oare nu este N\sc\toare de Dumnezeu
cea care îl na[te?”43. Dup\ opinia sa, numele de „N\sc\toare de Dumnezeu”
(Theotokos) este cel mai potrivit pentru Fecioara Maria, pentru c\ Cel n\scut de
ea este Dumnezeu [i Om: „În aceasta (în Maria, n.n.) Dumnezeu S-a f\cut Om,
iar omul Dumnezeu”44. Aici se are în vedere comunicarea însu[irilor dintre cele
dou\ firi ale lui Hristos, gra]ie unicit\]ii Persoanei Sale dumnezeie[ti, dar
totodat\ se evit\ confundarea Maicii Domnului cu dumnezeirea45: „Noi nu
credem – spune autorul – c\ ea a produs dumnezeirea, ci o cinstim pe ea numai
ca pe Maica lui Dumnezeu [i nu-i atribuim na[terea dumnezeirii Lui”46. Astfel,
Sfânta Fecioar\ Maria a contribuit la planul divin al mântuirii lumii prin Hristos:
„Cum S-a n\scut dintr-un singur Tat\, a[a S-a n\scut [i dintr-o singur\ mam\, ca
s\ se p\zeasc\ pentru El, care este Unul N\scut (monogenhv"), unicitatea. C\
Acela[i e Cel care este singur N\scut dintr-un Tat\ [i (Acela[i este, n.n.) dintr-o
singur\ mam\”47. 

A[adar, Sfântul Ioan Damaschin înfrunt\ reaua inten]ie a adversarilor s\i,
care voiau s\ impun\ Maicii Domnului apelativul de „N\sc\toare de om” sau
„N\sc\toare de Hristos”. Acest autor arat\ c\ nu doar credea în acest adev\r, ci îl
[i m\rturise[te public, f\r\ s\ se team\ de vreo consecin]\ asupra sa. 

Sfâr[itul Mariei. Adormirea Maicii Domnului, adic\ moartea [i în\l]area ei
cu trupul la cer, apare ca o înv\]\tur\ clar consemnat\ în operele Sfântului Ioan
Damaschin. Dac\ la z\mislirea Fiului, Sfânta Fecioar\ a trecut peste legile firii,
la Adormirea ei, s-a supus acestor legi: „Ea nu a vrut s\ fac\ excep]ie de la legea
impus\ dintru început tuturor oamenilor, ci a gustat [i ea moarte trupeasc\,
deoarece, «trebuie s\ se întoarc\ înapoi în p\mânt tot ceea ce este pl\smuit din

40 Ibidem, p. 177.
41 Ibidem, c. III, cap. 2, pp. 147-148.
42 Prof. Vasile Loichi]\, Doctrina Sfântului Ioan Damaschin despre Maica Preacurat\,

edi]ia a II-a, Cern\u]i, 1937, p. 21.
43 Sfântul Ioan Damaschin, Omilie la Na[terea Maicii Domnului, P.G. XCVI, col. 668 b.
44 Idem, Omilia a doua la Adormirea…, P.G. XCVI, col. 744 a.
45 Ibidem, col. 744 b: „A[a s\rb\torim Adormirea ei: o ar\t\m pe Fecioara Maria Maic\

a lui Dumnezeu [i nu numind-o pe ea Dumnezeu”.
46 Ibidem, col. 745 a.
47 Idem, Omilie la Na[terea Fecioarei Maria, P.G. XCVI, col. 677 a, dup\ Pr. Prof.

Petru Rezu[, Mariologia ortodox\, în „Ortodoxia”,1950, nr. 4, p. 542. 
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p\mânt»”48. Moartea ei n-a fost o simpl\ necesitate natural\, f\r\ leg\tur\ cu
p\catul str\mo[esc (ceva neutru sau „special”, cum spun catolicii), dar nu a fost
nici o moarte pe care s\ o înving\ prin puterile ei, precum a f\cut Mântuitorul, ci
Maria a murit ca to]i oamenii în urma p\catului str\mo[esc, dar sub ocrotirea lui
Hristos49. „Cum s\ numim aceast\ tain\ ce s-a f\cut cu tine? Moarte? Nu! Chiar
în chip firesc preasfântul [i fericitul t\u suflet era desp\r]it de preafericitul [i
neprih\nitul t\u trup! Trupul t\u a fost dat îngrop\rii celei dup\ lege, dar nu
r\mâne în moarte, nici nu este nimicit de stric\ciune. C\ci celei care la na[tere i-a
r\mas neprih\nit\ fecioria, aceleia i s-a p\strat la moarte nev\t\mat [i trupul; se
mut\ într-un cort mai bun [i mai dumnezeiesc, care nu-i sf\râmat de moarte, ci
d\inuie[te în veacurile nesfâr[ite ale veacurilor… De aceea nu vom numi moarte
sfânta ta mutare, ci adormire sau c\l\torie, dar mai potrivit este s\ o numim r\-
mânere. C\ tu c\l\torind de la noi cu trupul, r\mâi la noi spre bucuria noastr\”50. 

În cele trei Omilii la Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ioan Damaschin
arat\ c\ Fecioara Maria „a adormit” în Ierusalim, fiind înmormântat\ în gr\dina
Ghetsimani51, iar dup\ trei zile a fost ridicat\ cu trupul la cer de c\tre Fiul ei [i
Dumnezeul nostru. Dup\ Învierea Domnului, spune Sfântul Ioan, Maria [i-a
petrecut restul vie]ii în Ierusalim52. În ultimile ei zile a fost înconjurat\ de cetele
îngerilor, de Apostoli [i de prooroci [i de mul]imea credincio[ilor veni]i din toate
p\r]ile p\mântului53. La desp\r]irea de trup, sufletul ei a fost luat de Însu[i
Mântuitorul, iar glasurile îngerilor au r\sunat de cânt\ri [i stihiile au început s\
fream\te. Tot atunci s-au s\vâr[it minuni, bolnavii, surzii, ologii, orbii vinde-
cându-se în chip minunat. Trupul ei, înf\[urat în giulgiu [i purtat de Sfin]ii
Apostoli, a fost înmormântat în Ghetsimani. Dup\ trei zile Maica Domnului s-a
în\l]at cu trupul la cer54, unde st\ al\turi de Fiul ei, fiind mai presus de toate
cetele îngerilor, c\ci nimic nu este între Fiul [i Maica Sa55. Maica Domnului este
mai presus de to]i slujitorii lui Dumnezeu „ca una care este mai înalt\ decât
cerul”56, întrecând toate f\pturile [i st\pânind toate lucrurile create57.

Adormirea Maicii Domnului a fost, a[adar, o moarte real\ [i natural\. În
Canonul Adormirii Maicii Domnului din 15 august, cât [i în Sinaxarul zilei –
texte care nu sunt decât o reproducere a Omiliei a doua a Sfântului Ioan la
aceast\ mare s\rb\toare – sunt ar\tate aceste adev\ruri de credin]\: „Datu-]i-a ]ie

48 Sfântul Ioan Damaschin, Omilia întâia la Adormirea…, P.G. XCVI, col. 757 b, dup\
Diacon Magistrand Constantin Voicu, art. cit., p. 179.

49 Pr. Prof. Dumitru St\niloae, Înv\]\tura despre Maica Domnului la ortodoc[i [i
catolici, în „Ortodoxia”, 1950, nr. 4, pp. 597-598. 

50 Sfântul Ioan Damaschin, Cuvânt de laud\ la Adormirea Preal\udatei…, p. 600.
51 Idem, Omilia a doua la Adormirea…, col. 737 c.
52 Ibidem, col. 729 c.
53 Idem, Omilia întâia la Adormirea…, col. 713 c.
54 Idem, Omilia a doua la Adormirea…, col. 732 a -740 d.
55 Idem, Omilia a treia la Adormirea…, col. 761 b.
56 Idem, Omilia a doua la Adormirea…, col. 656 c.
57 Ibidem, col. 648 c.
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cele mai de sus Împ\ratul, Dumnezeul tuturor; c\ precum întru na[tere fecioar\
te-a p\zit a[a [i în groap\ te-a ferit de stric\ciune [i împreun\ te-a pream\rit întru
dumnezeiasc\ mutare, cinste ]ie, Maicii, ca un Fiu d\ruindu-]i”58. Biruin]a asupra
mor]ii [i pream\rirea N\sc\toarei de Dumnezeu de c\tre Fiul ei sunt afirmate [i în
troparul Adormirii: „Întru na[tere fecioria ai p\zit, întru Adormire lumea nu ai
p\r\sit de Dumnezeu N\sc\toare. Mutatu-te-ai la Via]\, fiind Maica Vie]ii [i cu
rug\ciunile tale izb\ve[ti din moarte sufletele noastre”59. „F\r\ dureri a fost
na[terea sa [i f\r\ dureri a fost [i trecerea sa. Ea în care acul mor]ii, p\catul, a fost
omorât, este începutul vie]ii celei de mai bine.”60 

Trecerea Mariei din lumea aceasta este rodul Învierii Fiului ei61, care dup\

bun\voia Sa, a cinstit [i a preasl\vit trupul Maicii Sale prin d\ruirea nestri-

c\ciunii [i prin mutarea la cer „mai înainte de învierea ob[teasc\”62. Credin]a în

mutarea cu trupul la cer a Sfintei Fecioare o afl\m men]ionat\ de mai multe ori în

multe din Omiliile Sfântului Ioan Damaschin: „Preasfânt trupul ei se pune în

groapa cea prosl\vit\ [i de acolo a treia zi se înal]\ pe c\ile cere[ti”63. Aceast\

în\l]are este s\vâr[it\ de Fiul ei, care „întorcându-se la Tat\l, pe Maica Lui a tras-o

(la Dumnezeu, n.n.), ridicând la p\mântul ceresc pe cea care era cer p\mân-

tesc”64; „El (Mântuitorul, n.n.) a ridicat spre cer trupul ei cel muritor”65. Acest

privilegiu i-a fost acordat ei pentru c\ este „Maica Vie]ii” [i noua Ev\66. În ceruri,

unde st\ al\turi de Fiul ei, Maria devine „Maica tuturor f\pturilor”67. 

A[adar, Adormirea [i În\l]area (sau Ridicarea) cu trupul la cer a Maicii

Domnului sunt datorate leg\turii foarte strânse pe care o are cu Fiul ei,

Mântuitorul Hristos. Sfântul Ioan Damaschin înva]\ c\ Maria, în\l]at\ la cer, se

s\l\[luie[te aproape de Sfânta Treime. De[i Dumnezeu Fiul S-a n\scut din ea,

Sfânta Treime î[i p\streaz\ unitatea, aducându-I-se închinare [i dup\ Întruparea

Fiului lui Dumnezeu68. Preasfânta Maic\ dobânde[te de la Dumnezeu o cinste

care o a[az\ deasupra tuturor celorlalte f\pturi [i care îi d\ puteri harice

îmbel[ugate69. 

58 Mineiul pe luna august: ziua a cincisprezecea, edi]ia a IV-a, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1974, p. 173.

59 Ibidem, p. 165.
60 Ibidem, p. 253.
61 Sfântul Ioan Damaschin, Omilia a doua la Adormirea…, 14, col. 740-741.
62 Ibidem, 18, coll. 748-752.
63 Ibidem, col. 740.
64 Ibidem, col. 753.
65 Idem, Omilia a treia la Adormirea…, 2, col. 756.
66 Idem, Omilia a doua la Adormirea…, 2-3, 8, 14, 17, coll. 725-728.
67 Dogmatica, c. IV, cap. 14, P.G. XCIV, col. 1161 ( j ovntw" kuriva kaiV pavntwn ktivsma

twn despovzousa, twn ajpavntwn devspoina), dup\ M. Jugie, Jean Damascène (Saint), art.
în „Dictionnaire de Théologie catholique”, vol. VIII, Paris, 1924, col. 738. 

68 Sfântul Ioan Damaschin, Contra ereziei nestoriene, P.G. XCV, col. 224 c.
69 Diac. Magistrand Constantin Voicu, art. cit., p. 181. 
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Fecioara Maria – plin\ de slav\. Din modul cum [i-a scris operele, se

observ\ limpede credin]a [i venera]ia Sfântului Ioan Damaschin fa]\ de Maica

Domnului. Întemeindu-se pe tradi]ia r\s\ritean\, Sfântul P\rinte arat\ în Omiliile

sale c\ ea a fost venerat\ înc\ din clipa Adormirii din gr\dina Ghetsimani.

Apostolii, patriarhii, profe]ii [i îngerii au luat parte la aceast\ „trecere” [i au

l\udat-o, închinându-i imne prin care-i sl\veau însu[irile dumnezeie[ti70. Cre-

dincio[ii care o înso]eau pe Maria la mormânt o îmbr\]i[au [i îi s\rutau cinstitul

trup pentru a dobândi binecuvântare71. 

Sfântul Ioan Damaschin arat\ ce înseamn\ cinstea pe care cre[tinii o aduc

Maicii Domnului: „noi o cinstim pe aceast\ Fecioar\ ca N\sc\toare de Dum-

nezeu [i serb\m Adormirea ei; nu spunem îns\ despre ea c\ ar fi o zei]\, departe

de a[a ceva, c\ci aceasta ar fi o scornire a am\girii eline[ti, deoarece noi

propov\duim [i moartea ei, îns\ m\rturisim c\ ea este N\sc\toarea Dumnezeului

Întrupat”72. De aceea, credincio[ii sunt îndemna]i s\ cear\ ajutor de la Maica

Domnului [i s\ o sl\veasc\ dup\ vrednicie73. Precum Sfântul Epifanie, Sfântul

Ioan Damaschin face distinc]ie între cultul de adorare, pe care-l dator\m numai

lui Dumnezeu, [i venerarea pe care se cuvine s\ o d\m Maicii Domnului74. El ne

arat\ c\ cea mai bun\ cale de a cinsti pe Fiul lui Dumnezeu [i pe Maica Sa este

smerenia75. 

Sfântul P\rinte motiveaz\ cinstea adus\ Maicii lui Dumnezeu, precizând c\,

dac\ p\gânii serbau zilele de na[tere ale demonilor lor fabulo[i, cu atât mai mult

cre[tinii trebuie s\ serbeze ziua de na[tere a N\sc\toarei de Dumnezeu76, c\ci

70 Sfântul Ioan Damaschin, Omilia întâi la Adormirea…, col. 705 a [i 713 c.
71 Idem, Omilia a doua la Adormirea…, P.G. XCVI, col. 737 a.
72 Ibidem, col. 744 b.
73 Idem, Omilia întâia la Bun\vestirea Fecioarei Maria, P.G. XCVI, col. 647. De

asemenea, în Omilia Preasfântului nostru p\rinte Ioan Damaschin, la Bunavestire a

îngerului despre Întruparea lui Hristos c\tre neprih\nita noastr\ st\pân\ Maria (trad. de

Ierom. Constantin Chiril\, în „Teologie [i Via]\”, 1990, nr. 3-4, p. 105), se spune:

„Mijloce[te pentru noi pe lâng\ Fiul t\u, ca s\ ne ierte nou\ p\catele noastre, s\ ne vindece

de neputin]a noastr\, s\ ne scape de faraonul duhovnicesc, dup\ cum i-a sc\pat pe israeli]i

de apele m\rii, s\ ne sprijine s\ trecem marea cea cu valuri potrivnice [i plin\ de furtuni a

lumii acesteia… O, tu, Marie a c\rei mijlocire nu este respins\ [i al c\rei cuvânt nu este

neascultat, care e[ti atât de aproape de dumnezeirea îns\[i, venind [i mai aproape de

Treimea cea sfânt\, tu care e[ti mai presus prin în\l]imea ta decât cetele de heruvimi [i mai

m\rit\ de mul]imile de serafimi, s\ dobândim prin tine, cât timp vom r\mâne în aceast\

lume pieritoare, ajutor ca s\ facem fapte bune [i s\ fim sc\pa]i de faptele cele tic\loase, iar

dup\ trecerea noastr\ de aici s\ ne aju]i s\ mergem la Dumnezeul cel Preaînalt [i Ve[nic…”.
74 Idem, Omilia a doua la Adormirea…, 15, col. 744.
75 Ibidem, dup\ Domiciano Fernandez, La spiritualité mariale chez les Pères de

l’Église, în „Dictionnaire de spiritualité ascétique et mistique; doctrine et histoire”,
fascicules LXIV-LXV, Beauchesne, Paris, 1977, col. 437.

76 Sfântul Ioan Damaschin, Omilie la Na[terea Fecioarei Maria, col. 661 b.
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cinstea dat\ Maicii se urc\ spre Cel Întrupat din ea77. Hristos Însu[i a a[ezat-o
înaintea tuturor creaturilor78, întrucât în ea „Dumnezeu S-a f\cut om [i omul a
devenit Dumnezeu”79.

Sfântul Ioan Damaschin spune c\ nim\nui, în afar\ de Dumnezeu, nu i s-au
atribuit atât de multe denumiri [i nu i s-a h\r\zit atâta slav\ ca Maicii Domnului
[i, de aceea, nici îngerii nu o pot l\uda dup\ vrednicia care i se cuvine80. Puterea
ei se revars\ asupra întregului p\mânt81, dobândind un rol activ în via]a noastr\
spiritual\ [i preg\tindu-ne pentru venirea Mântuitorului Hristos: „Darul t\u este
nesfâr[it [i ve[nic, iar puterea nu este îngr\dit\ în vreun loc [i nici binefacerile
tale N\sc\toare de Dumnezeu… Dac\ noi ne vom lep\da cu toat\ puterea de
p\catele noastre [i vom iubi din toat\ inima virtu]ile [i ne vom înso]i cu ele, ea
(Maria, n.n.) î[i va spori darul asupra robilor s\i cu toate bun\t\]ile [i-L va aduce
pe Hristos, Fiul s\u [i Mântuitorul nostru, în inimile noastre”82. Accentele de
tandre]e [i de d\ruire c\tre Preasfânta Fecioar\ Maria devin un adev\rat imn al
dragostei cre[tine: „Oare ce poate fi mai dulce decât Maica lui Dumnezeu. Ea a
robit sufletul meu [i st\pâne[te cuvintele mele; zi [i noapte chipul ei îmi este
pururea înainte”83. 

Înv\]\tura despre cinstirea [i mijlocirea Maicii Domnului la Fiul s\u are ca
baz\ mai ales dogma Sinodului al III-lea ecumenic de la Efes (431) [i pe cea a
Sinodului al VII-lea ecumenic de la Niceea (787), prin care se legifereaz\ cultul
ei de supravenerare. Sfântul Ioan Damaschin a statornicit [i el aceast\ înv\]\tur\,
proclamând mijlocirea Mariei pentru întreaga crea]ie [i maternitatea sa de har
asupra cre[tinilor84: „Tu binecuvântezi lumea, tu sfin]e[ti întregul univers”85.

Fiind N\sc\toarea Fiului lui Dumnezeu Întrupat, Sfânta Fecioar\ Maria are
în cer un loc mai de cinste decât al îngerilor [i al sfin]ilor, situându-se lâng\
tronul Sfintei Treimi. M\re]ia st\rii fericite în care se afl\, vrednicia de a fi meritat
aceasta [i prinosul de laud\ pe care i-l aduc oamenii sunt exprimate cu mult patos
de Sfântul Ioan Damaschin. Frumuse]ea stilistic\ a operelor sale se întrece cu
în\l]imea cuget\rii duhovnice[ti. Sfânta Fecioar\ Maria apare a[adar într-o lumin\
autentic ortodox\.

Concluzii. Înv\]\tura Sfântului Ioan Damaschin despre Maica Domnului este
o încununare sintetic\ a înv\]\turii tradi]ionale r\s\ritene privind persoana [i
rolul ei în iconomia mântuirii. Ap\r\tor al dogmei de la Efes [i continuator al

77 Dogmatica, c. IV, cap. 16, P.G. XCIV, col. 1172 b.
78 Idem, Omilia a doua la Adormirea…, 3, S.C. 80, p. 135.
79 Ibidem, 14, p. 165:  vEn tauthV oJ Qeov" men ajnqkwpo", kaiV Qeov" oJ ajnqrwpo"

gevgone.   
80 Idem, Omilia întâi la Adormirea…, col. 700 a.
81 Idem, Omilia a doua la Adormirea…, 19, col. 752 b.
82 Ibidem.
83 Idem, Omilia a treia la Adormirea…, 1, col. 753.
84 Dup\ M. Jugie, art. cit., col. 738. 
85 Sfântul Ioan Damaschin, Omilia întâi la Adormirea…, 11, S.C. 80, p. 113. 
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teologiei Sfin]ilor P\rin]i (Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Maxim M\rtu-
risitorul, Leon]iu de Bizan]), Sfântul Ioan Damaschin, în opera sa de sintez\ a
teologiei primelor [apte veacuri, pune în eviden]\ în mod deosebit însu[irea
Fecioarei Maria de a fi N\sc\toare de Dumnezeu, f\când din aceast\ dogm\
premisa realit\]ii operei de mântuire împlinit\ de Domnul nostru Iisus Hristos. 

Sfântul P\rinte încadreaz\ înv\]\tura despre Maica Domnului în hristologie,
eviden]iind implica]iile ei soteriologice. F\când o compara]ie a defini]iei sino-
dale de la Sinodul al VII-lea ecumenic cu înv\]\tura Sfântului Ioan Damaschin,
oricât de sumar\ ar fi ea, se poate constata cu u[urin]\ c\  ovro"-ul de la Niceea
din 787 a fost redactat în lumina înv\]\turii despre cinstirea icoanelor [i a
sfin]ilor a teologului din Damasc86. Ne referim mai ales la fixarea termenilor cu
privire la adorarea lui Dumnezeu, la cei privind cinstirea sfin]ilor [i a Maicii
Domnului. A existat a[adar o influen]\ covâr[itoare a operelor acestui Sfânt
P\rinte asupra Teologiei Bisericii. 

Operele Sfântului Ioan Damaschin aduc pe de o parte statornicirea înv\]\turii
ortodoxe despre Fecioara Maria, iar pe de alta pun în eviden]\ m\iestria
Sfântului P\rinte în arta expunerii, pietatea profund\ [i entuziasmul s\u poetic.
Aceste lucr\ri continu\ s\ fac\ obiectul a numeroase cercet\ri [i ast\zi. Acest fapt
arat\ c\ sinteza sa teologic\, credin]a sa puternic\ [i evlavia sa adânc\ continu\ s\
aib\ influen]\ în cre[tinismul actual, care-[i caut\ principiile unit\]i pierdute în
epoca patristic\87.
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„The herald of truth and the inflexible defender 
of the Orthodox Tradition”

The study „The herald of truth and the inflexible defender of the Orthodox Tradi-

tion” presents the great theology of Saint John Damascene for the entire Church and

mostly his contribution in the Christian worship, through his theological hymns on the

mystery of the Most Holy Virgin. In addition, his homilies regarding the life of Theoto-

kos are true foundation stones in the Orthodox Mariology. 

The study is structured on the most important events in the life of the Mother of

God: the Presentation to the Temple, the Annunciation, her presence in the middle of

the Divine Passion of our Saviour, the earthly end of Mary and her glorification in

Heavens. 

The doxological devotion of Saint John Damascene is followed by a sure theolo-

gical formation and a creativity which is sustained by his formation of prayer. So, his

theology is a living theology springing from the experience through prayer and medi-

tation, and this is the reason of her great endurance in time.        


