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Hristocentrismul s\rb\torilor mariologice

Pr. Conf. Dr. Viorel SAVA

1. Preliminarii

Cultul divin public este cartea de identitate a fiec\rei confesiuni cre[tine.
Rug\ciunea ob[teasc\ este aceea care d\ m\rturie despre ceea ce este [i crede o
Biseric\. Modul de a-L în]elege pe Dumnezeu [i de a experimenta rela]ia cu El se
reflect\ pregnant în rug\ciune. Acest fapt poate fi constatat în cadrul oric\rei
confesiuni cre[tine. În protestantism, spre exemplu, s\r\cia [i simplitatea cultului
divin sunt consecin]e ale s\r\ciei doctrinare. {i invers, s\r\cia înv\]\turii de
credin]\ arat\ pu]in\tatea experien]ei [i tr\irii liturgice autentice. În catolicism, pe
de alt\ parte, de[i nu putem vorbi despre o s\r\cie liturgic\ [i doctrinar\ la fel de
accentuat\ ca [i în protestantism, constat\m o separare vizibil\ dintre dogm\ [i
cult, separare care lipse[te cultul divin de profunzime [i consisten]\ [i lipse[te
dogma de via]\.

În ortodoxie, cultul divin este „duh [i via]\”, este norm\ de via]\. Adev\ra]ii
închin\tori, spune Mântuitorul, se vor închina Tat\lui în duh [i în adev\r (Ioan 4,
23-24). Rug\ciunea Bisericii este duh [i via]\ pentru c\ Duhul lui Dumnezeu, pe
Care-L numim „D\t\torul de via]\”, r\mâne cu noi în veac1. Chemarea perma-
nent\ a Duhului Sfânt în cadrul rug\ciunii liturgice [i primirea Lui face ca
Cincizecimea s\ fie nu numai o s\rb\toare concentrat\ în a 50-a zi dup\ Înviere,
ci una extins\ pe tot parcursul anului bisericesc. Acest fapt este reflectat mai cu
seam\ în rug\ciunile de invocare a Duhului Sfânt (epicleze) [i în Sfintele Taine.
„În centrul oric\rei Taine se afl\ lucrarea Cincizecimii ei proprii, adic\ coborârea
Duhului Sfânt. Astfel m\rturise[te credin]a noastr\ ortodox\ rolul Duhului Sfânt
în iconomia mântuirii [i a echilibrului trinitar. Hristos-Cuvântul pronun]\
cuvintele de instituire, iar epicleza cere Tat\lui s\ trimit\ Duhul Sfânt, puterea
sfin]itoare, asupra darurilor [i asupra Bisericii”2. Mai profund [i mai explicit
întâlnim aceast\ realitate în Sfânta Liturghie. În comentariul s\u liturgic asupra

1 „{i eu voi ruga pe Tat\l [i alt Mângâietor v\ va da vou\, ca s\ fie cu voi în veac, Duhul
Adev\rului, pe Care lumea nu poate s\-L primeasc\, pentru c\ nu-L vede, nici nu-L
cunoa[te; voi Îl cunoa[te]i, c\ r\mâne la voi [i `n voi va fi!” (Ioan 14,16-17).

2 Paul Evdokimov, Ortodoxia, trad. de Arhiereu-vicar Dr. Irineu Ioan Popa, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucure[ti, 1996, p. 270.
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Sfintei Liturghii, Nicolae Cabasila spune c\ rezultatul sau roada patimilor, înv\-
]\turii [i faptelor Mântuitorului Hristos este venirea Duhului Sfânt în Biseric\.
Aceasta este înf\]i[at\, între altele, în ritualul turn\rii apei calde în Sfântul Potir,
înainte de împ\rt\[irea clericilor [i credincio[ilor. „C\ci aceast\ ap\, fiind prin firea
ei ap\, dar având [i c\ldura focului, închipuie[te pe Duhul Sfânt care e numit [i
ap\3, dar care S-a ar\tat [i în chip de limbi de foc când S-a rev\rsat peste Sfin]ii
Apostoli. Momentul acesta din Liturghie aminte[te ziua pogorârii Duhului Sfânt”4.

Cultul divin este, în viziune ortodox\, norm\ de via]\ în Hristos [i dup\ voia
lui Hristos, cuvântul care continu\ s\ se rosteasc\ sub forma [i prin intermediul
rânduielilor de cult, a formulelor, rug\ciunilor [i imnelor liturgice, dar [i a ges-
turilor [i a actelor rituale. Nicolae Cabasila [i-a numit comentariul s\u asupra
Tainelor încorpor\rii în Biseric\, Despre via]a în Hristos. Cele trei Taine, res-
pectiv Botezul, Mirungerea [i Euharistia, pot fi considerate o sintez\ a întregului
cult ortodox, de unde concluzia c\ rug\ciunea ob[teasc\ a Bisericii este sursa [i
mediul dobândirii [i experiment\rii noii vie]i, definit\ ca via]\ în Hristos. 

Aceasta este de altfel viziunea apostolic\ [i patristic\ despre Biseric\ [i despre
via]a ei liturgic\. „Credin]a cre[tin\ nu se reduce la o simpl\ doctrin\ intelectual\
care s\ fie înv\]at\ [i gândit\, ci este o rela]ie pe care Dumnezeu o are cu per-
soana uman\ care îi r\spunde în mod liber”5. Prin lucrarea Duhului Sfânt, în
spa]iul liturgic, via]a uman\ este transformat\ dintr-o via]\ pur natural\, biolo-
gic\, într-o via]\ f\r\ de sfâr[it care pregust\ [i în care se întrez\resc zorii Împ\-
r\]iei lui Dumnezeu. „Duhul Sfânt comunic\ Bisericii via]a nou\ a lui Hristos ca
sfin]enie, o via]\ în acord cu Împ\r\]ia care va s\ vin\”6. În acord cu Epistola c\tre
Romani (14, 17) a Sfântului Apostol Pavel, mul]i P\rin]i ai Bisericii au identificat
experien]a prezen]ei în aceast\ lume a Împ\r\]iei ce va veni cu prezen]a Duhului
Sfânt7. Aceast\ prezen]\ se realizeaz\ plenar în cadrul cultului divin.

Cultul divin este norm\ de via]\ [i pentru faptul c\ rânduielile liturgice transmit
[i t\lm\cesc, prin intermediul imnelor sfinte, întreaga Scriptur\. P\r]i importante
din c\r]ile Sfintei Scripturi sau versete izolate intr\ în componen]a rug\ciunilor
sau imnelor Bisericii, Cuvântul lui Dumnezeu adresându-se astfel sub form\
orant\ sau contemplativ\8.

3 „Cel ce crede `n Mine, precum a zis Scriptura: r=uri de ap\ vie vor curge din p=ntecele
lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau s\-L primeasc\ acei ce cred `n El” (Ioan
7, 38-39).

4 Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeie[tii Liturghii, XXXVII, trad. de Pr. Prof. Dr.
Ene Brani[te, Editura Arhiepiscopiei Bucure[tilor, Bucure[ti, 1989, p. 86.

Despre prezen]a [i lucrarea permanent\ a Duhului Sfânt în cadrul cultului divin vezi [i
studiul nostru intitulat Cultul divin ortodox – o Cincizecime perpetu\, în vol. În Biserica
Slavei Tale. Studii de teologie [i spiritualitate liturgic\, Editura Erota, Ia[i, 2003, p. 7-14.

5  Metropolitan Daniel Ciobotea, We have seen the true light. The Role of the Liturgy in
Orthodox Theological Education, în vol. Confessing the Truth in Love. Orthodox Per-
ception of Life, Mission and Unity, Editura Trinitas, Ia[i, 2001, p. 198.

6 Ibidem, p. 211.
7 Ibidem.
8 † Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, Cuvântul vie]ii în cuvintele Scripturii,

în „Teologie [i Via]\”, V/LXXI (1995), p. 7-9.
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Vedem din cele de mai sus c\ rug\ciunea ob[teasc\ a Bisericii este Duh [i
via]\, iar cine î[i duce via]a în duhul rug\ciunii îl are pe Dumnezeu în via]a lui [i
în el lucreaz\ voia lui Dumnezeu.

2. Caracterul hristocentric al cultului divin ortodox

Cultul divin public ortodox este prin excelen]\ teocentric9. Slujbele divine
alterneaz\, pream\rind pe rând Persoanele Sfintei Treimi [i de aceea spunem
uneori c\ rug\ciunea Bisericii este patrocentric\, alteori hristocentric\ [i alteori
pnevmatocentric\. Cu toate acestea, chiar [i atunci când adres\m o rug\ciune
uneia dintre Persoanele Sfintei Treimi, rug\ciunea respectiv\ se încheie cu o
formul\ doxologic\ adresat\ lui Dumnezeu Celui sl\vit în Treime. Mai mult
decât atât, prin intermediul cultului divin Împ\r\]ia lui Dumnezeu devine rea-
litate prezent\ în mijlocul nostru [i în interiorul nostru, iar noi cet\]eni [i p\rta[i
ai ei. Iar aceasta este ~mp\r\]ia Sfintei Treimi, pe care o binecuvânt\m la înce-
putul Sfintei Liturghii [i Sfintelor Taine.

Prezen]a real\ a lui Dumnezeu în cadrul cultului divin confer\ acestuia un
Centru unificator. Dumnezeu d\ unitate cultului divin [i unific\ pe cei ce particip\
la cult, pe fiecare în parte cu el însu[i [i pe unii cu al]ii. Formulele liturgice: „s\ ne
iubim unii pe al]ii ca într-un gând s\ m\rturisim, pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sfântul
Duh…”; „[i ne d\ nou\ cu o gur\ [i o inim\ a cânta [i a sl\vi preacinstitul [i de
mare cuviin]\ numele T\u…” nu sunt doar îndemnuri adresate participan]ilor la
slujb\, ci [i confirm\ri ale st\rii de armonie [i unitate (cei mul]i devin un gând, o
gur\, o inim\) reg\sit\ în prezen]a lui Dumnezeu, Cel ce armonizeaz\ [i unific\.

Hristocentrismul cultului divin ortodox este afirmat în cadrul rug\ciunii
ob[te[ti sub diferite chipuri. 

~n primul r=nd, men]ion\m mul]imea rug\ciunilor [i imnelor care au con]inut
hristologic. Mare parte dintre acestea au ap\rut în perioada de mari fr\mânt\ri
când ereziile au determinat Biserica s\ formuleze oficial înv\]\tura de credin]\
pus\ sub semnul îndoielii10. Dup\ formularea [i aprobarea oficial\ în cadrul
sinoadelor ecumenice, confirmarea înv\]\turii de credin]\ (verificarea ei) s-a
f\cut în cadrul experien]ei [i vie]ii liturgice. Rug\ciunea Bisericii este aceea care
a garantat ortodoxia unui adev\r de credin]\. 

În al doilea rând, hristocentrismul este exprimat prin prezen]a permanent\ în
Biseric\ a unor obiecte de cult. Sfânta Evanghelie este semnul prezen]ei
permanente a lui Hristos Cuvântul în Biseric\ [i în mijlocul nostru. La Botez sau
Cununie, primitorii, împreun\ cu slujitorii sfin]i]i [i cu na[ii, s\vâr[esc dansul
sfânt al bucuriei în jurul mesei pe care se afl\ Sfânta Evanghelie, m\rturisesc
prezen]a lui Hristos în mijlocul lor [i f\g\duiesc ca întreaga lor via]\ s\ aib\ ca

9 Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te, Liturgica general\, vol. I, edi]ia a III-a, îngrijit\ de Pr.
Eugen Dr\goi, Editura Episcopiei Dun\rii de Jos, Gala]i, 2002, p. 46-47.

10 Aceast\ problematic\ este abordat\ pe larg de Pr. Prof. Petre Vintilescu în lucrarea:
Despre poezia imnografic\ din c\r]ile de ritual [i cântarea bisericeasc\, EIBMBOR,
Bucure[ti, 1937, în cap. Ereziile [i Imnografia, p. 37-52.
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unic centru pe Hristos. Aceasta înseamn\ c\ Hristos, Centrul cultului divin,
devine Centrul întregii vie]i pentru cel ce crede. 

În al treilea rând, hristocentrismul cultului divin ortodox este exprimat de
modul în care este alc\tuit\ proscomidia. Hristos, Mielul lui Dumnezeu, în
mijloc, de-a dreapta Împ\r\teasa, de-a stânga cetele de sfin]i, iar în partea de jos
cetele celor care doresc s\ se sfin]easc\. Proscomidia nu este numai imaginea
~mp\r\]iei lui Dumnezeu sau numai imaginea comuniunii depline a celor uni]i
prin identitatea credin]ei, ci este [i imaginea Bisericii adunat\, în rug\ciune, în
jurul lui Hristos.

În al patrulea rând, hristocentrismul cultului divin ortodox este exprimat [i
confirmat de prezen]a permanent\ a lui Hristos, pe Sfânta Mas\, în Sfânta Îm-
p\rt\[anie, p\strat\ în Sfântul Chivot. Aceast\ prezen]\ vrea s\ arate c\, indife-
rent de cât de bogat\ [i de frumoas\ este podoaba interioar\ a loca[ului de cult,
toat\ aten]ia este îndreptat\ spre Hristos euharistic de pe Sfânta Mas\. În timpul
sfintelor slujbe, preotul [i ob[tea rug\toare sunt orienta]i spre Hristos, Centrul
adun\rii liturgice. Datorit\ acestui fapt [i acestor semnifica]ii, ortodoxia a p\strat
permanent orientarea spre Sf. Altar în timpul rug\ciunii, evitând situa]ia în care a
ajuns romano-catolicismul, aceea de a-L închide pe Hristos (izolându-L) într-o
ni[\ din peretele Sf=ntului Altar, ca apoi toat\ aten]ia s\ fie întoars\ spre oficiant.
Con[tiin]a c\ Hristos este centrul existen]ei noastre [i c\ El d\ sens tuturor acti-
vit\]ilor noastre este exprimat\ [i în gestul simplu al orient\rii cu fa]a spre
biseric\ în momentul în care ne însemn\m cu Sfânta Cruce la începutul zilei sau
al activit\]ilor noastre.

Hristocentrismul cultului divin este exprimat [i de modul alc\tuirii progra-
mului iconografic. Toate registrele iconografice sunt orientate spre [i culmineaz\
cu Hristos-Pantocratorul. Chipurile sfin]ilor [i ale celor prezen]i la sfintele slujbe
sunt orientate spre Pantocrator, iar El, ca r\spuns, caut\ cu iubire spre to]i. În ziua
sfin]irii celebrei biserici Nea, la data de 1 mai 881, zidit\ de împ\ratul Vasile I,
patriarhul Fotie, referindu-se la pictur\, zicea: „În cupol\ este un chip care repre-
zint\ pe Hristos. Ai putea spune c\ El prive[te peste p\mânt [i se preocup\ de
ordinea [i chivernisirea lui, a[a de potrivit a exprimat zugravul în chip [i culori
providen]a Ziditorului fa]\ de noi. În registre circulare aflate mai jos este zugr\vit
un mare num\r de îngeri, care se mi[c\ slujind Domnului comun”11. Alc\tuirea
loca[ului exprim\ aceea[i realitate pe care o exprim\ pictura bisericeasc\12.

Tuturor acestora se adaug\ o prezen]\ a lui Hristos, în cadrul cultului divin,
exprimat\ simbolic prin acte, gesturi [i mi[c\ri liturgice, ritualuri etc. Prezen]a
arhiereului la sfintele slujbe este semnul v\zut al prezen]ei nev\zute a lui Hristos,

11 Fotie, Ekfrasis, George Kodinos, Eccelta, Corpus Scriptorum Historiae byzantinae,
16, 199, la Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitate [i comuniune în Liturghia orto-
dox\, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986, p. 77.

12 Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te, Liturgica general\. No]iuni de art\ bisericeasc\, arhi-
tectur\ [i pictur\ cre[tin\, edi]ia a III-a, îngrijit\ de Pr. Eugen Dr\goi, Editura Episcopiei
Dun\rii de Jos, vol. 2, Gala]i, 2000, p. 90-106; Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Semni-
fica]ia simbolico-teologic\ a loca[ului de cult dup\ tâlcuitorii bizantini ai cultului ortodox,
în „Biserica Ortodox\ Român\”, CVIII (1980), nr. 7-10.
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Arhiereul ve[nic. Semnul binecuvânt\rii în timpul rostirii formulei „Pace tuturor”,
Vohodul, citirea Evangheliei dintre Sfintele U[i etc. sunt semne simbolice ale
prezen]ei lui Hristos. P\rintele Dumitru St\niloae sintetizeaz\ modurile prezen]ei
lui Hristos în cult [i spune c\ aceasta îmbrac\ forme variate. Hristos este prezent
„în jertfa euharistic\, în celelalte Taine, în ierurgii, în alte slujbe biserice[ti
(Laude), în rug\ciunile [i binecuvânt\rile preotului, în cuvântul Sfintei Scripturi
citit de preot în biseric\, în cuvântul de propov\duire al preotului, în rug\ciunile
rostite [i cântate de preot în biseric\, în dialogul dintre credincio[i [i preot în
cadrul cultului, în citirile credincio[ilor din Sfânta Scriptur\ în afara loca[ului
bisericesc, în rug\ciunile lor [i în citirile altor c\r]i de înv\]\tur\ [i evlavie or-
todox\, în convorbirile credincio[ilor despre Dumnezeu, purtate cu credin]\ [i în
faptele lor bune [i curate s\vâr[ite din credin]\”13.

3. Hristos – centrul s\rb\torilor mariologice

În evlavia cre[tin\, Maica Domnului ocup\ un loc atât de special [i de impor-
tant, încât de timpuriu i s-a adus cinstire care a îmbr\cat forme variate: alc\tuirea de
imne, mai ales dup\ Sinodul Ecumenic de la Efes (431), zidirea de biserici celebre,
purtarea numelui [i imitarea vie]ii, zugr\virea chipului ei în icoane etc. Potrivit
tradi]iei, dup\ prima icoan\ care reprezenta chipul lui Hristos [i pe care El ~nsu[i o
zugr\vise atingând o mahram\ de Sfânta Sa Fa]\, pe care a trimis-o lui Avgar,
Domnul Edesei, vindecându-l prin ea de neputin]\14, a doua a fost zugr\vit\ de
Sfântul Evanghelist Luca [i ea reprezint\ chipul Maicii Domnului15. Aceast\ icoan\
purta numele de Pov\]uitoarea, ar\tând c\ Maica Domnului nu s-a considerat [i nu
s-a constituit într-un centru, ci ea, dintru început, a pov\]uit spre Unicul Centru al
tuturor celor v\zute [i nev\zute, Hristos Mântuitorul. Discret dar precis, Maica
Domnului face aceasta [i la nunta din Cana Galileii când a zis: „Face]i orice v\ va
spune” (Ioan 2, 5). Slujitorii i s-au adresat ei, iar ea le-a r\spuns ar\tând spre Hristos.
La interven]ia Maicii Sale, Hristos s\vâr[e[te minunea prefacerii apei în vin. Pe
calitatea ei de mijlocitoare, reflectat\ în evenimentul petrecut la Cana Galileii, se
întemeiaz\ cultul mariologic, iar pe îndemnul conturat de ea celor ce slujeau acolo
(„Face]i orice v\ va spune”) se întemeiaz\ hristocentrismul acestui cult.

La cump\na dintre cele dou\ Testamente, în preajma Bunei Vestiri, când
încep s\ se vad\ zorii mântuirii16, întâlnim dou\ personaje, care, din perspectiva

13 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 81-82.
14 Rug\ciunea din rânduiala sfin]irii icoanelor Domnului nostru Iisus Hristos [i ale

Praznicelor Împ\r\te[ti, `n Molitfelnic, EIBMBOR, Bucure[ti, 1998, p. 551.
15 „Mute s\ fie buzele p\gânilor, celor ce nu se închin\ cinstitei tale icoane, celei

zugr\vite de Sfântul Apostol [i Evanghelist Luca, ceea ce se nume[te pov\]uitoarea”, din
Cinstitul Paraclis al Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, `n Psaltirea, edi]ia a [aptea,
EIBMBOR, Bucure[ti, 1990, p. 364.

16 Vezi troparul zilei de 25 martie, `n Mineiul lunii martie, edi]ia a cincea, EIBMBOR,
Bucure[ti, 1977, p. 190: „Ast\zi este începutul mântuirii noastre [i ar\tarea tainei celei din
veac…”.
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acestui studiu, au câteva tr\s\turi comune, Sfântul Ioan Botez\torul [i Maica
Domnului. Cel dintâi, Sfântul Ioan, este cel mai mare dintre to]i cei n\scu]i din
femeie (Matei 11, 11). Maica Domnului este cea mai mare în rândurile cetelor de
sfin]i, „mai cinstit\ decât heruvimii [i mai m\rit\ f\r\ de asem\nare decât se-
rafimii”. {i Sfântul Ioan Botez\torul [i Maica Domnului sunt chipuri, icoane
des\vâr[ite ale smereniei. Sfântul Ioan spune c\ a venit vremea ca el s\ se
mic[oreze, iar Hristos s\ se înal]e (Ioan 3, 30). Maica Domnului exprim\ sme-
renia [i supunerea total\ ascult\rii fa]\ de Dumnezeu într-un singur cuvânt: fie!
(mie dup\ cuvântul Domnului) (Luca 1, 38)17. Aceast\ acceptare smerit\ este o
d\ruire total\ slujirii planului divin18. Sfântul Ioan Botez\torul arat\ spre Hristos
la apele Iordanului: „Iat\ Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridic\ p\catul lumii” (Ioan
1, 29). Maica Domnului arat\ spre Hristos la nunta din Cana Galileii: „Face]i
orice v\ va spune” (Ioan 2, 5).

Sfântul Ioan Botez\torul încheie [irul drep]ilor Vechiului Testament care, cu
r\bdare, credin]\ [i n\dejde, au a[teptat venirea lui Hristos. Când el, la apa Ior-
danului, arat\ spre Mântuitorul, îi îndreapt\ pe to]i aceia spre Unicul Centru.
Maica Domnului deschide [irul altei pleiade de sfin]i [i când, `n Cana Galileii,
arat\ spre Hristos, pov\]uie[te pe to]i cei ce vor crede, din toate neamurile,
locurile [i timpurile, spre Acela[i Centru. Aceast\ pozi]ie a celor doi sfin]i se
reflect\ [i în icoana Deisis, tripticul care are în mijloc pe Hristos, iar de o parte [i
de alta, în atitudine de rug\ciune st\ruitoare, pe Maica Domnului [i pe Sfântul
Ioan Botez\torul19.

Hristocentrismul s\rb\torilor mariologice este afirmat [i de o serie de for-
mule liturgice. În ectenii, pomenim pe Maica Domnului împreun\ cu to]i sfin]ii,
dar afirm\m c\ toat\ via]a noastr\ trebuie s\ o d\m lui Hristos. În plus, atunci
când rostim o rug\ciune adresat\ Maicii Domnului sau oric\ruia dintre sfin]i ea
este precedat\ de formula: Domnului s\ ne rug\m. Ne adres\m sfin]ilor îns\ în
realitate ne rug\m lui Dumnezeu. Aceasta înseamn\ c\ sfin]ii înso]esc rug\ciunea
noastr\ [i ne c\l\uzesc pa[ii spre Dumnezeu. Sfin]ii apropie de Dumnezeu pe cei
care le iubesc ostenelile duhovnice[ti [i le împlinesc în via]a de zi cu zi; postitorii
sunt ajuta]i de sfin]ii postitori; milostivii sunt ajuta]i în drumul lor spiritual de
sfin]ii care au excelat prin milostenie; cei cu râvn\ în propov\duirea credin]ei
sunt ajuta]i de apostoli [i de m\rturisitori; cei smeri]i [i evlavio[i sunt ajuta]i de
Maica Domnului [i de to]i cuvio[ii [i cuvioasele care au str\lucit în lume [i
mo[tenesc ~mp\r\]ia lui Dumnezeu prin smerenie [i mult\ evlavie. În preajma
sfin]ilor devenim una cu ei, devenim ceea ce sunt ei. „Cu cel cuvios vei fi cu-
vios”, spune psalmistul. Deci atunci când ne rug\m sfin]ilor, ne rug\m de fapt lui

17 Vezi [i Pr. Viorel Sava, Înv\]\tura despre Maica Domnului [i reflectarea ei în cultul [i
în iconografia ortodox\, în Analele [tiin]ifice ale Universit\]ii „Al.I. Cuza” Ia[i – Teologie,
1997-1998, p. 57-78.

18 Alexis Kneazev, Maica Domnului în Biserica Ortodox\, trad. de Lucre]ia-Maria
Vasilescu, Editura Humanitas, Bucure[ti, 1998, p. 65.

19 Jaroslav Pelikan, Fecioara Maria de-a lungul secolelor. Locul ei în istoria culturii,
traducere de Silvia Palade, Editura Humanitas, Bucure[ti, 1998, p. 106-107.
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Dumnezeu care i-a chemat pe ei la sfin]enie [i care ne cheam\ [i pe noi. Acest
adev\r se reflect\ [i în rug\ciunea de sfin]ire a icoanelor care-i reprezint\ pe
sfin]i: „Doamne, Dumnezeule atot]iitorule, spune una dintre rug\ciuni, … Care [i
acum chipurile [i asem\n\rile sfin]ilor pl\cu]i }ie nu le lepezi, ci le prime[ti,
pentru ca robii T\i credincio[i, privind la ele, s\ Te preasl\veasc\ pe Tine, Care i-ai
pream\rit…”20. În alt\ rug\ciune, ideea se reia: pe sfin]i „cinstindu-i, pe Tine Te
cinstim [i Te sl\vim ca pe chipul cel dintâi… {i pe to]i care vor cinsti acest chip [i
vor aduce }ie rug\ciunile lor înaintea lui, binecuvinteaz\-i [i-i învrednice[te cu
milostivire a afla har înaintea Ta…”21. {i în rug\ciunea de sfin]ire a icoanelor
Maicii Domnului afirm\m acelea[i adev\ruri. Ne rug\m în fa]a icoanei cu chipul
N\sc\toarei de Dumnezeu, dar ajutorul, iertarea, milostivirea [i tot harul le cerem
[i le a[tept\m de la Dumnezeu Însu[i: „F\-o vindec\toare [i izvor de t\m\duiri
tuturor celor ce în dureri se vor pleca în fa]a ei [i vor cere de la Tine ajutor prin
N\sc\toarea de Dumnezeu… D\-le lor cu milostivire iertare de gre[eli [i degrab
s\ primeasc\ harul cerut de la Tine [i s\ afle mila dorit\ de la iubirea Ta de
oameni…”22.

4. Numele liturgice ale Maicii Domnului – 
confirm\ri ale hristocentrismului cultului mariologic

Numirile date Maicii Domnului cunosc o nesfâr[it\ varietate. Unele pot fi
descoperite chiar în c\r]ile Sfintei Scripturi. Altele au fost create de Sfin]ii
P\rin]i care i-au închinat Sfintei Fecioare imne de laud\ de o rar\ frumuse]e.
Altele au fost precizate prin hot\rârile unor sinoade ecumenice23. Îns\ dincolo de
toate, imnografii sunt aceia care au creat cea mai frumoas\ poezie închinat\
Maicii Domnului, în care se înm\nuncheaz\ revela]ia cuprins\ în Scripturi,
teologhisirea Sfin]ilor P\rin]i [i evlavia poporului credincios. Aceste numiri ex-
prim\ „atingerea plin\t\]ii”24 sfin]eniei.

Într-un minunat imn închinat Maicii Domnului, Sfântul Maxim M\rturi-
sitorul îi atribuie numiri variate care scot în eviden]\ locul ei în rândul sfin]ilor,
în ~mp\r\]ia lui Dumnezeu [i în via]a noastr\. Ea este „învierea lui Adam celui
c\zut, nimicirea lacrimilor Evei…, scaunul Împ\ratului…, scar\ ce urc\ la cer,
pe care a coborât Dumnezeu pe p\mânt, podul ce duce p\mântul la cer, uimirea
îngerilor, rana demonilor…, pomul cu rod nemuritor, … mas\ ce poart\ Fericirea
ve[nic\, t\mâia adus\ lui Dumnezeu, maica Bunului P\stor, staulul oilor în]ele-
g\toare, … stânca vie]ii…, stâlpul luminii…, p\mântul f\g\duin]ei…, floarea
nestric\ciunii…, scaunul sfânt al Celui ce [ade pe heruvimi…, cheia Împ\r\]iei,

20 Molitfelnic, p. 558.
21 Ibidem, p. 559.
22 Ibidem, p. 555.
23 Alexis Kneazev, op. cit., p. 82-95.
24 Paul Evdokimov, Femeia [i mântuirea lumii, trad. rom. de Gabriela Moldoveanu, edi]ie

coordonat\ de Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile R\duc\, Editura Christiana, Bucure[ti, 1995, p. 219.
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pricina bun\t\]ilor ve[nice, vasul În]elepciunii lui Dumnezeu, comoara Proniei
Lui, stâlpul fecioriei, u[a Vie]ii, pricina milostivirii dumnezeie[ti fa]\ de oameni,
cununa Soarelui Celui Nev\zut, … tunetul ce love[te pe vr\jma[i…, baia care cu-
r\]\ gândurile, potir ce revars\ bucuria, cortul Cuvântului lui Dumnezeu, Sfânta
Sfintelor mai presus de orice sfin]enie, chivotul ales al Duhului Sfânt, cununa
cinstit\ a împ\ra]ilor ce slujesc lui Dumnezeu, cinstea [i podoaba arhiereilor
vrednici [i sfin]i, turnul neclintit al Bisericii sobornice[ti…”25. „Maria cea f\r\ de
pat\”26, cum o nume[te Sfântul Grigorie, este prezent\ pretutindeni în cadrul cul-
tului divin, iar în ceruri ea conduce o[tile cere[ti care îl laud\ pe Dumnezeu.
„Atunci când îngerii din ceruri, heruvimii [i serafimii îl pream\resc pe Dum-
nezeu, ei sunt condu[i de cea pe care arhanghelul Gavriil o nume[te «plin\ de
har» [i cea care î[i începe propria-i cântare cu cuvintele: «M\re[te, suflete al
meu, pe Domnul», cea care, fiind Maica lui Dumnezeu, este N\sc\toarea Cuvân-
tului Ve[nic al lui Dumnezeu…”27.

Numiri asem\n\toare sau chiar identice cu cele de mai sus întâlnim atât în
acatistele28 cât [i în imnele29 care alc\tuiesc slujbele zilelor de s\rb\toare închi-
nate Maicii Domnului.

O privire atent\ asupra imnelor mariologice ne d\ posibilitatea s\ vedem
faptul c\ ele, pe de o parte, reflect\ fidel spiritul [i con]inutul Sfintei Scripturi [i
al gândirii patristice. Acestea dau imnelor autenticitate [i profunzime. Pe de alt\
parte, ele arat\ ce este Maica Domnului, dar [i ce nu este ea. Este Maica Fiului
lui Dumnezeu, este cea dintâi dintre sfin]i, este Maica noastr\ a tuturor. Este u[a,
dar nu Îns\[i U[a, este staulul, dar nu P\storul, este palat [i scaun al Împ\ratului,
dar nu Însu[i Împ\ratul. Maica Domnului este pomul, dar nu Însu[i Pomul Vie]ii
(Hristos este Pomul Vie]ii, m\rturisim într-una din cânt\rile noastre). Numirile
date Maicii Domnului [i sfin]ilor sunt de fapt numiri ale lui Hristos, atribuite prin
participare [i împ\rt\[ire. Sfin]ii Împ\ra]i Constantin [i Elena sunt numi]i „încu-
nuna]i întocmai cu Apostolii”. Ei nu sunt Apostoli, ci p\rta[i slujirii apostole[ti
prin lucrarea sfânt\ împlinit\ pe p\mânt. Toate acestea arat\ c\ imnografia mario-
logic\, în ansamblu, [i numirile liturgice ale Maicii Domnului au, între altele, [i
menirea de a eviden]ia hristocentrismul cultului adus N\sc\toarei de Dumnezeu.

25 Sfântul Maxim M\rturisitorul, Via]a Maicii Domnului, trad. de Diac. Ioan I. Ic\ jr.,
Editura Deisis, Sibiu, 1998, p. 117-120.

26 Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre feciorie, 2 P.G., 46, 324, la Jaroslav Pelikan, op.
cit., p. 108.

27 Jaroslav Pelikan, trad. cit., p. 101.
28 În Acatistul Buneivestiri, Maica Domnului este numit\: „chemarea lui Adam celui

c\zut”, „izb\virea lacrimilor Evei”, „scaunul Împ\ratului”, „steaua care arat\ Soarele”,
„scara cerului”, „pod care trece la ceruri pe cei de pe p\mânt” etc. `n Ceaslov, Ed.
Mitropoliei Moldovei [i Sucevei, 1990, Ia[i, p. 258-259.

29 În stihirile Litiei zilei de 25 martie, Maica Domnului este v\zut\ ca scaun în chipul
focului, tron ceresc al Împ\ratului, munte net\iat [i vas preacinstit. Mineiul pe martie, edi]ia
a cincea, EIBMBOR, Bucure[ti, 1977, p. 194. În alt loc este numit\: izb\virea blestemului
lui Adam, rug însufle]it, f\clie, scaun, scar\ [i u[\, cerul cel dumnezeiesc, nor u[or,
biseric\, n\strap\ cu totul de aur, munte, cort [i mas\, dezlegarea Evei etc. – Luminânda
zilei – ibidem, p. 204.
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5. Hristocentrismul cultului mariologic reflectat în rânduiala apolisului

În formula de încheiere a oric\rei slujbe cerem ca Hristos, adev\ratul nostru
Dumnezeu, pentru rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale…, [i ale tuturor sfin]ilor
s\ ne miluiasc\ [i s\ ne mântuiasc\ pe noi. Mântuirea [i miluirea deci nu ne vin
de la sfin]i, ci de la Hristos prin sfin]i.

Un fapt mai pu]in observat este acela c\ primele s\rb\tori închinate Maicii
Domnului apar ca s\rb\tori ale Mântuitorului Hristos30. S\rb\torile Maicii Dom-
nului arat\ nedesp\r]irea Maicii de Fiu. Leg\tura dintre s\rb\torile închinate
Sfintei Fecioare [i Hristos este asemenea celei dintre r=u [i izvor. Aceste s\r-
b\tori ne apar ca extensiuni ale celor închinate Persoanei Mântuitorului. În
troparul Buneivestiri cânt\m: „ast\zi este începutul mântuirii”31. Ne închin\m
Maicii Domnului, în pântecele c\reia se întrupeaz\ Hristos, dar Îl pream\rim pe
Cel Întrupat care pune început mântuirii noastre.

Ap\rut\, mai întâi, în evlavia particular\, dezvoltat\, mai apoi, în strâns\ rela]ie
cu adorarea Mântuitorului Hristos, preacinstirea Maicii Domnului a dobândit cu
timpul, mai cu seam\ dup\ Sinodul Ecumenic de la Efes (431), o identitate proprie,
a[a încât, în prezent, s\rb\torile dedicate ei ocup\ un loc intermediar între cele
ale sfin]ilor [i praznicelor împ\r\te[ti. Cu toate acestea, unele s\rb\tori ale Maicii
Domnului au p\strat rela]ia lor profund\ cu s\rb\torile închinate Mântuitorului.
Unele elemente componente ale acestora chiar sunt specifice praznicelor împ\-
r\te[ti. Spre exemplu, Slava Litiei de la Bunavestire, alc\tuit\ de Ioan Monahul,
are con]inut prin excelen]\ hristologic: „S\ se veseleasc\ cerurile [i s\ se bucure
p\mântul! C\ Cel împreun\-ve[nic cu Tat\l [i împreun\ f\r\ de început, [i îm-
preun\ pe scaun [ez\tor, îndurare [i mil\ plin\ de iubire de oameni ar\tând, dup\
bun\voin]a [i sfatul p\rintesc s-a coborât spre de[ertare [i s-a s\l\[luit în pân-
tecele fecioresc, mai înainte cur\]it de Duhul. O, minune! Dumnezeu printre
oameni, Cel neînc\put, în pântece; Cel f\r\ de ani, sub ani! {i lucrul minunat este
c\ [i z\mislirea a fost f\r\ de s\mân]\ [i de[ertarea de negr\it [i taina cât de mare!
C\ci Dumnezeu se de[art\, se întrupeaz\ [i se zide[te, iar îngerul gr\ie[te
z\mislirea Fecioarei: bucur\-te, ceea ce e[ti plin\ de har! Domnul este cu tine,
Cel ce are mare mil\”32. Imnul redat mai sus nu este singular în slujbele `nchinate
Maicii Domnului.

O identitate proprie confer\ oric\rei s\rb\tori [i con]inutul apolisului.
Structura [i con]inutul lui variaz\ în func]ie de importan]a s\rb\torii, de perioadele
liturgice [i de zilele s\pt\mânale. Dac\ la trei dintre s\rb\torile mari ale Maicii
Domnului, respectiv Na[terea (8 septembrie), Intrarea în Biseric\ (21 noiembrie)
[i Adormirea (15 august), apolisul are o rânduial\ obi[nuit\, la s\rb\torile sfin-
]ilor [i la Bunavestire el are o formulare specific\ praznicelor împ\r\te[ti: „Cel ce

30 Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te, Liturgica general\, vol. I, p. 155.
31 Mineiul lunii martie, p. 190.
32 Ibidem, p. 194.
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a binevoit a Se întrupa pentru mântuirea noastr\, Hristos, Adev\ratul Dumnezeul
nostru…”33. Concluzia care se desprinde de aici este aceea c\ s\rb\toarea
Buneivestiri este mai curând o s\rb\toare a Mântuitorului Hristos sau ea apare ca
o prelungire, sau ca o altfel de exprimare a cultului adus Mântuitorului. Un ar-
gument în plus ar fi acela c\ doar s\rb\torile domne[ti sunt urmate de o s\r-
b\toare închinat\ persoanelor implicate în evenimentul din ziua precedent\. Pe
26 martie s\rb\torim Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, confirmând astfel
faptul c\ în ziua precedent\ (pe 25) a fost un praznic împ\r\tesc.

*

Luând în considerare argumentele liturgice prezentate în studiul de fa]\, pu-
tem afirma c\ cinstirea sfin]ilor [i preacinstirea Maicii Domnului, în cadrul
cultului divin public ortodox, au un pronun]at con]inut hristocentric. Hristos nu
este un str\in [i un însingurat. Pretutindeni în sfintele noastre slujbe El este
înconjurat de c\tre Maica Sfânt\, de Apostoli [i de sfin]ii din toate timpurile.
Imaginea lui Hristos înconjurat permanent de ucenici, de Maica Sa [i de sfintele
femei sau imaginea nun]ii din Cana Galileii, unde Hristos a fost împreun\ cu
Apostolii [i cu Sfânta Fecioar\, nu sunt altceva decât icoane, prototipuri ale
s\rb\torilor sfinte în cadrul c\rora este înconjurat de sfin]ii S\i [i de noi to]i cei
care dorim s\ devenim sfin]i.

33 Liturghier, edi]ie îngrijit\ de Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, EIBMBOR, Bucure[ti,
2000, p. 347.
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The centrality of Christ in the Mariologic feasts

The author of the study 'The centrality of Christ in the Mariologic feasts', Father

Conf. Dr. Viorel Sava, presents us the main aspects of the theology of the worship in

the Orthodox Church. The origins of this worship are in the Scriptures and in the Tra-

dition of the Church. The apostolic and patristic vision of the worship is – according to

Nicholas Cabasilas – 'life in Christ', embracing all the dimensions of the Christian

life, not only a ritual observance of the offices. This presence of Christ in the life of

believers through worship and prayer is manifested in the centrality of Christ in all the

feasts of the Church. In the Orthodox mentality, the saint is not only an Imitator
Christi – like in the Occidental theories and in the Scholastic – but the human being

in which Christ has became everything. The Saviour is 'all in all' and the feasts of Our

Lady Theotokos are spiritual doors to enter into the life of Christ in his Church and in

his saints. All the Orthodox liturgical worship comes from and is directed to Christ, so

He is the principle (logos) and the goal of the Christian Church and person. Through

the liturgical quotations from our worship, the author proves this centrality of Christ

in the feasts of the Mother of God. Also, the liturgical names of the Mother of God –

indeed great metaphors manifesting the spiritual relation of love between the Mother

of God and all the believers – emphasise this centrality of Christ in the life of the

Church and in her liturgical worship.  The study concludes with the 'ritual of apolysis'

(the last blessing in a liturgical office) as an example of this centrality of Christ in the

worship and life of the Orthodox Church.   

    

      

 

 


