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Maica Domnului `n Filocalie
Mrd. Liviu PETCU
1. Maica Domnului [i sfin]ii
În Biserica Ortodox\ înv\]\tura despre Maica Domnului ocup\ un loc
important, deoarece st\ în strâns\ leg\tur\ cu înv\]\tura despre Iisus Hristos,
despre mântuirea neamului omenesc [i despre împ\carea omului cu Tat\l Ceresc.
În cele ce urmeaz\, vom încerca s\ medit\m despre Maica Domnului –
„prea-filocalica Mireas\”1, având la baz\ scrierile P\rin]ilor r\s\riteni cuprinse în
cele dou\sprezece volume din Filocalia româneasc\.
Referirile explicite din Filocalie la Maica Domnului sunt pu]ine la num\r [i
destul de succinte. Cu toate acestea, P\rin]ii filocalici au meditat adânc înc\ de la
început asupra semnifica]iilor ascunse referitoare la Maica Domnului. Cu toate
c\ nu-[i propun s\ dezvolte pe aceast\ tem\ studii sistematice de dogmatic\, ei
ne-au transmis înv\]\turi însemnate în scrierile [i cuvânt\rile lor despre „preaneprih\nita [i preacurata Fecioar\”2. Când vorbesc despre Maica Domnului, P\rin]ii
folosesc cuvintele cele mai bogate în cuprins, de o rar\ frumuse]e poetic\ [i
profund\ teologie, iar toat\ aceast\ bog\]ie [i frumuse]e nu pot fi în]elese decât
duhovnice[te, prin acceptarea paradoxalului, miraculosului, a[a cum au fost
transmise Bisericii prin Tradi]ie. Scrisul lor, de[i pare, nu este hiperbolic, nu este
]esut din exager\ri poetice, pentru c\ nu exprim\ mai mult decât este ea în
realitate, toate evenimentele scripturistice din via]a Sfintei Fecioare intrând în
sfera neobi[nuitului, care covâr[e[te cuvântul [i gândul.
Cuvintele P\rin]ilor sunt imne de laud\ [i de mul]umire c\tre Maica Domnului
sau cuvinte adresate ucenicilor pentru a le spune ceea ce este dificil de exprimat.
Sunt „frânturi din pâinea inimii, gesturi [i fapte în duh, gânduri de via]\, m\rturisite
pentru o anume clip\ [i împrejurare [i parc\ sortite s\ fie acoperite de uitare. Dar,
adeseori, dup\ mult\ trecere de timp, s-au întors, f\r\ voie, aduse, ridicate în aducerea aminte a celor ce le-au mo[tenit [i a[a s-au p\strat, puse în slov\”3.
1

Ieroschim. Daniil Sandu Tudor, Imn Acatist la Rugul Aprins al N\sc\toarei de
Dumnezeu, Icos VII, în vol. Scrieri I, Editura Christiana, Bucure[ti, 1999, p. 43.
2 Sf. Simeon Noul Teolog, Cuvânt\ri morale, cuv. 9, în „Filocalia rom.”, vol. VI, pp.
138-139.
3 Ieroschim. Daniil Sandu Tudor, Dumnezeu-Dragoste, Editura Christiana, Bucure[ti,
2000, p. 161.
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Pentru a se apropia cineva de sfin]enia celei mai cinstite decât Heruvimii, se
cere, înainte de toat\ cur\]ia, sfin]enie. Deci, singurii în m\sur\ s\ ne înve]e
despre N\sc\toarea de Dumnezeu, prin toate descoperirile minunilor celei mai
m\rite f\r\ de asem\nare decât Serafimii, sunt sfin]ii, care, prin cur\]ia lor, au dobândit „mintea lui Hristos” (I Corinteni 2, 16). Acest lucru le cuprinde pe toate4.
Sfânta Fecioar\ Maria se bucur\ în Ortodoxie de o deosebit\ cinstire, de o
supracinstire, adic\ de o cinstire care întrece pe a tuturor sfin]ilor, chiar [i pe a
ucenicilor Mântuitorului, c\ci ucenicii cei mai apropia]i au petrecut numai câ]iva
ani cu El, dar ea a fost [i a r\mas cu El de la început pân\ la sfâr[it.
Maica Domnului este vârful piramidei creaturii, este cea mai înalt\ din toat\
f\ptura v\zut\ [i nev\zut\, pentru c\ ea nu numai c\ este mai sl\vit\ decât to]i
oamenii, ci este „mai cinstit\ decât Heruvimii [i mai m\rit\ f\r\ de asem\nare
decât Serafimii”. Ea este cu adev\rat plin\ de daruri.
P\rin]ii filocalici o laud\ pe Maica Domnului pentru c\ ei, cu ochii cei cura]i
ai inimii lor, au v\zut-o mai apropiat\ decât orice f\ptur\ de Fiul ei [i nedesp\r]it\
de El. Cu cât iubeau mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai mult iubeau [i cuno[teau pe N\sc\toarea de Dumnezeu. Iubirea Sfin]ilor P\rin]i fa]\ de Maica Domnului
a fost rod al cunoa[terii, admira]iei [i recuno[tin]ei.
Uneori îi vedem întâlnindu-se la niveluri teologice înalte, pentru noi cei
mul]i de neîn]eles, exprimându-se într-un limbaj tainic, îngeresc, neaccesibil
celor neini]ia]i5.
Sfântul Simeon Noul Teolog ne înva]\ c\ noi suntem fii ai N\sc\toarei de
Dumnezeu [i fra]i ai lui Hristos, c\ci „precum Fiul ei [i Dumnezeu S-a f\cut
Hristos [i Dumnezeul nostru, dar a fost [i fratele nostru, a[a [i noi, o, negr\it\
iubire de oameni!, ne facem fii ai N\sc\toarei de Dumnezeu, Maica Lui, [i fra]i
ai lui Hristos. C\ci to]i sfin]ii sunt aceasta prin nunta cea preaneprih\nit\ [i
preanecunoscut\ s\vâr[it\ cu ea [i în ea, datorit\ c\reia Fiul lui Dumnezeu e din
ea [i sfin]ii sunt din El”6.
Cinstirea Maicii Domnului trebuie s\ aib\ un corespondent real în via]a
noastr\, noi fiind chema]i s\-L întrup\m duhovnice[te pe Mântuitorul, în sufletul
nostru. Tot Sfântul Simeon men]ioneaz\ c\ Maica Domnului L-a n\scut trupe[te
pe Hristos, în chip de negr\it [i f\r\ b\rbat, iar sfin]ii to]i Îl au ca unii ce L-au
z\mislit pe El dup\ har [i dup\ dar: „încetând ea s\ z\misleasc\ [i s\ nasc\, Fiul ei
a n\scut [i na[te în fiecare zi pe cei ce cred în El [i p\zesc sfintele Lui porunci”7.
Deci [i ei îl nasc pe El, [i El Se na[te în ei, [i ei se nasc în El. Noi nu îl z\mislim
pe El în chip trupesc, cum L-a z\mislit Maica Domnului, ci în]eleg\tor [i fiin]ial
[i-L avem în inimile noastre pe Însu[i Acela pe care L-a z\mislit [i Fecioara
Maria. Sfântul Simeon continu\: „Fiecare din noi, oamenii, credem în El, Fiul lui
Dumnezeu [i Fiul pururea Fecioarei [i N\sc\toarei de Dumnezeu Maria [i,
crezând, primim cuvântul despre El cu credin]\ în inimile noastre; ca urmare,
4 Teoclit Dionisiatul, Maica Domnului în teologia [i imnografia Sfin]ilor P\rin]i, trad.
Cristina Rogobete [i Adrian Marinescu, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 2002, p. 23.
5 Ibidem, p. 47.
6 Sf. Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 143.
7 Ibidem, p. 143.
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m\rturisindu-L cu gura [i poc\indu-ne îndat\ din suflet de f\r\delegile s\vâr[ite
de noi mai înainte, precum a intrat Dumnezeu Cuvântul Tat\lui în pântecele
Fecioarei, a[a Cuvântul se afl\ [i în noi ca o s\mân]\”8.
Referitor la acest text, P\rintele Dumitru St\niloae arat\ c\ „este o leg\tur\
între cuvântul rostit de Cuvântul dumnezeiesc [i între acest Cuvânt ca persoan\.
Când e primit cuvântul Lui cu credin]\, vine la noi prin acest cuvânt Însu[i Cel
ce-l roste[te ca persoan\ [i cre[te în noi pe m\sur\ ce credem [i adâncim mai mult
cuvintele Lui [i ne facem asemenea Lui asimilându-L în con]inutul Lui, comunicat nou\ prin cuvânt. Prin cuvântul rostit de Cuvântul dumnezeiesc, vine în noi
îns\[i puterea persoanei Lui, care ne modeleaz\ dup\ chipul Lui. Aici e o deosebire mare între ortodoc[i [i protestan]i. Ei despart cuvântul rostit sau scris de
Dumnezeu de Cuvântul lui Dumnezeu ca persoan\ [i de puterea Lui”9.
Sfântul Simeon ne mai înva]\ c\ numai dac\ avem sufletele noastre „fecioare
[i curate” [i crezând din tot sufletul [i c\indu-ne cu c\ldur\, z\mislim, cum s-a
spus, pe Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, ca Fecioara. {i precum pe ea
nu a topit-o focul dumnezeiesc fiindc\ era preaneprih\nit\, a[a nici pe noi nu ne
tope[te dac\ avem inimile curate [i neprih\nite, ci „se face în noi rou\ din cer [i
izvor de ap\, [i râu de via]\ nemuritoare”10. Referitor la aceasta, P\rintele St\niloae
men]ioneaz\: „C\ldura sufletului curat primind cuvântul Cuvântului face sufletul
ca o past\ moale în care ia chip în mod u[or îns\[i persoana celui ce comunic\
cuvântul”11.
Dup\ ce Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat din Fecioara Maria [i S-a
n\scut din ea trupe[te în chip de negr\it [i mai presus de cuvânt, fiindc\ nu se mai
poate întrupa sau na[te trupe[te iar\[i din fiecare din noi, ne împ\rt\[e[te spre
mâncare Trupul S\u preacurat, pe care l-a luat din trupul neprih\nit al Preacuratei
N\sc\toarei de Dumnezeu. Mâncând Trupul Lui, cei care îl m\nânc\ cu vrednicie,
Îl au întreg în ei pe Dumnezeu Cel întrupat, pe Însu[i Fiul lui Dumnezeu [i Fiul
Preacuratei Fecioare Maria, Care [ade de-a dreapta lui Dumnezeu [i Tat\l12.
Hristos nu ia trup din sfin]i, ci le împ\rt\[e[te lor Trupul S\u îndumnezeit.
Deci Maica Domnului este „St\pâna [i Împ\r\teasa [i Doamna tuturor sfin]ilor,
iar sfin]ii to]i sunt slujitorii ei, precum Maica este a lui Dumnezeu. Pe de alt\
parte, sunt fiii ei, întrucât se împ\rt\[esc din preacuratul trup al Fiului ei”13.
To]i sfin]ii sunt rudenii ale ei în chip întreit: pentru c\ au rudenia din acela[i
lut [i din acela[i suflet, pentru c\ au comuniune [i p\rt\[ie cu ea prin trupul luat
din ea [i pentru c\ prin sfin]enia ce se înf\ptuie[te în ei dup\ Duh, fiecare are în
sine prin ea pe Dumnezeu tuturor z\mislit în sine, precum L-a avut [i ea. De[i L-a
n\scut [i trupe[te, dar L-a avut întreg în sine totdeauna [i-L are [i acum [i
pururea, [i duhovnice[te, [i-L are la fel, în chip nedesp\r]it14.
8

Ibidem.
Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Filocalia rom., vol. VI, p. 144, not\.
10 Sf. Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 144.
11 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 145, not\.
12 Sf. Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 144.
13 Ibidem, p. 145.
14 Ibidem, p. 146.
9
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Sfântul Grigorie Palama, teolog filocalic, m\rturise[te c\ de mic copil a avut
întotdeauna pe Maica Domnului ca ap\r\toare, c\reia i-a împletit cuvinte de
laud\ care sunt adev\rate capodopere teologice, dup\ nenum\rate descoperiri ale
ei în lumina dumnezeiasc\. Mai târziu, la Sfântul Munte, ca ascet, rugându-se
Maicii Domnului neîncetat, în repetate rânduri a v\zut-o în vedenie [i, prin mijlocirea ei, a primit darul teologiei15.
Sfântul Nicodim Aghioritul, care a adunat textele P\rin]ilor filocalici în
colec]ia „Filocalia”, în limba greac\, la anul 1782, era cuprins de o nesfâr[it\
iubire pentru Maica Domnului.
Deci sfin]ii au avut o dorin]\ nepotolit\ de pream\rire a împ\r\tesei Cerurilor.
Cu cât în]elegeau din m\re]iile ei, se minunau [i admira]ia lor se transforma în
iubire manifestat\ în imne [i cânt\ri: „tot ce nu puteau s\ prind\ cu mintea, ci
numai cu sim]irea, devenea substan]\ a altor tres\riri [i aclama]ii ale sufletului”16.
Chiar prin plecarea din lume, Maica Domnului nu s-a dep\rtat de ucenicii [i
de urma[ii Domnului Hristos [i nu se va dep\rta nici de noi, ci va fi [i de acum
înainte rug\toare pentru to]i, pentru ca [i noi s\ avem parte de comuniunea
sfin]ilor în Împ\r\]ia lui Dumnezeu.

2. N\sc\toare de Dumnezeu
Pentru ca Fiul lui Dumnezeu s\ poat\ coborî printre oameni [i s\-[i asume
firea urma[ilor lui Adam pentru a o înnoi din\untru, El trebuia s\ g\seasc\ în
cuprinsul lumii create un vas ales apt de a deveni receptacul al divinit\]ii [i de a
z\misli un fiu preacurat al c\rui ipostas avea s\ fie însu[i Logosul divin.
Fecioar\ [i Maic\, F\ptur\ Uman\ [i Mam\ a Celui ce este Dumnezeu, fiic\
muritoare s\ nasc\ pe Dumnezeu Cel f\r\ de început, sunt paradoxuri pentru
necredincio[i. Dar ceea ce la oameni este cu neputin]\, la Dumnezeu este cu putin]\, legile firii fiind biruite. Fecioara Maria ia în pântece de la Duhul Sfânt [i na[te
pe Dumnezeu-Fiul. Referitor la aceasta, Petru Damaschinul spune: „Minunatu-s-a
de aceasta cerul, [i marginile p\mântului s-au umplut de uimire, c\ Dumnezeu S-a
ar\tat oamenilor trupe[te [i pântecele t\u s-a f\cut mai cuprinz\tor decât cerurile.
Pentru aceasta, N\sc\toare de Dumnezeu, pe tine te m\resc cetele îngerilor [i
oamenilor”17.
Fecioara Maria este N\sc\toare de Dumnezeu pentru c\ Dumnezeu-Cuvântul
S-a întrupat [i S-a f\cut om, unindu-se la z\mislire cu templul (umanitatea) pe
care l-a luat din ea. Na[terea lui Iisus din Fecioara Maria dep\[e[te orice alt\
minune, cum ne încredin]eaz\ Petru Damaschinul: „nimeni nu poate întreba
despre ale Tale. Pentru c\ sunt mai presus de minte, fire [i de în]elegere. Cu
adev\rat, N\sc\toare de Dumnezeu Te m\rturisim pe Tine, cei mântui]i prin Tine,
Fecioar\ curat\, m\rindu-Te împreun\ cetele netrupe[ti, pentru c\: «Pe Dumnezeu
a-L vedea nu este cu putin]\ oamenilor, spre care nu cuteaz\ a c\uta cetele
15

Teoclit Dionisiatul, op. cit., pp. 63, 64, 66.
Ibidem, p. 57.
17 Petru Damaschinul, Înv\]\turi duhovnice[ti, în „Filocalia rom.”, vol. V, p. 86.
16
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îngere[ti; iar prin Tine, Preacurat\, S-a ar\tat oamenilor Cuvântul întrupat, pe
Care m\rindu-L împreun\ cu o[tile îngere[ti, pe Tine te m\rim...» N\sc\toare de
Dumnezeu, tu e[ti via]a cea adev\rat\, care ai odr\slit rodul vie]ii, singura
N\sc\toare de Dumnezeu, ceea ce e[ti mai cinstit\ decât Heruvimii...”18.
Precum putem u[or constata, dincolo de toate cele câte s-au scris despre ea,
Maica Domnului r\mâne „mai presus de minte [i de cuvânt”, de vreme ce
Dumnezeu-Cuvântul S-a unit cu ea, dar nu cum se une[te cu f\pturile ra]ionale
care se fac vrednice de îndumnezeire prin energiile dumnezeie[ti necreate, nici
dup\ fiin]\, ci dup\ ipostas19.
Sfântul Simeon Noul Teolog men]ioneaz\ c\ Maica Domnului „a fost mam\
a Lui (Hristos) în chip propriu, ca una ce L-a n\scut... pe Acesta, în chip de
negr\it [i f\r\ b\rbat, trupe[te... Din Maica Lui preacurat\ a împrumutat trupul
S\u preacurat, d\ruindu-i în schimb dumnezeirea – schimb minunat [i nou... {i
precum Fiul ei [i Dumnezeu S-a f\cut Hristos [i Dumnezeul nostru, dar a fost [i
fratele nostru, a[a [i noi... ne facem fii ai N\sc\toarei de Dumnezeu, Maica Lui, [i
fra]i ai lui Hristos”20. Sfânta Treime a d\ruit umanit\]ii pe Hristos, iar umanitatea
a d\ruit divinit\]ii pe Fecioara Maria, unindu-se prin ea divinitatea cu umanitatea, ea care a adus dumnezeirea pe p\mânt, ca s\ înal]e întreaga umanitate prin
dumnezeire.
Deci Fecioara Maria este [i Maica noastr\ [i, prin urmare, Hristos este
Fratele nostru. A[adar, prin ea, Fiul lui Dumnezeu a putut deveni om deplin [i
astfel, fiind asemenea în toate cu primul Adam, n\scut f\r\ s\mân]\ omeneasc\, a
izb\vit de p\cate pe om. În acest sens, Sfântul Simeon spune: „precum Eva cea
dintâi a n\scut din împreunare [i din s\mân]a lui Adam [i din ea [i prin ea s-au
n\scut to]i oamenii, a[a [i N\sc\toarea de Dumnezeu, primind pe Cuvântul lui
Dumnezeu-Tat\l în loc de s\mân]\, L-a z\mislit [i L-a n\scut numai pe UnulN\scut din Tat\l dinainte de veci [i Unul-N\scut [i întrupat din ea, în zilele de pe
urm\”21. Numai ea, stând între Dumnezeu [i oameni, L-a f\cut pe Dumnezeu Fiu
al omului, iar pe oameni fii ai lui Dumnezeu.
Biserica Ortodox\ a m\rturisit întotdeauna [i a ap\rat acest adev\r – c\ Fiul
lui Dumnezeu a luat asupra Sa firea omeneasc\ din clipa z\mislirii în trupul
Sfintei Fecioare, trup de care nu s-a desp\r]it niciodat\, astfel încât ea a purtat [i
a n\scut cu adev\rat pe Fiul lui Dumnezeu, dup\ natura omeneasc\, unit\
ipostatic cu natura dumnezeiasc\.

3. Maica Domnului – preacurat\
Înc\ din primele secole cre[tine, evlavia credincio[ilor a înconjurat persoana
Sfintei Fecioare Maria cu o cinstire care a întrecut cinstirea celorlalte persoane
sfinte, fiind mai presus decât to]i sfin]ii, deoarece ea este mai apropiat\ de Iisus
18

Ibidem, p. 95.
Teoclit Dionisiatul, op. cit., p. 8.
20 Sfântul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 144.
21 Ibidem, p. 144.
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Hristos „prin unitatea teandric\ dintre Maic\ [i Fiu”22, fiind astfel „mai cinstit\
decât Heruvimii [i mai m\rit\ f\r\ de asem\nare decât Serafimii”.
Din toate genera]iile omenirii, Fecioara Maria a fost aleas\ de Dumnezeu ca
vas scump al întrup\rii Domnului. Maica Domnului este „cea mai înalt\ f\ptur\
des\vâr[it\, pârga Bisericii, inima [i esen]a ei”23, ea fiind d\ruit\ de Dumnezeu cu
toate darurile trupe[ti [i suflete[ti, fiind f\r\ prihan\ [i f\r\ p\cate personale.
Sfântul Simeon o nume[te „preaneprih\nita [i preacurata fecioar\” [i explic\:
„O numesc pe aceasta neprih\nit\ [i preacurat\ în asem\nare cu noi, oamenii de
atunci, comparând-o cu aceia [i cu noi, robii ei; fa]\ de Mirele ei îns\ [i P\rintele
Aceluia, ea e om, dar e curat\ [i preacurat\, [i mai curat\, [i mai neprih\nit\ decât
to]i oamenii din toate neamurile. Pe aceasta a ales-o pentru Fiul S\u”24. Din aceast\
repeti]ie: „curat\ [i preacurat\, [i mai curat\, [i mai neprih\nit\”, observ\m cât de
mult au insistat P\rin]ii când a fost vorba de cur\]ia sufleteasc\ a Maicii Domnului.
Maica Domnului a ajuns culmea la care vrea s\ ridice Dumnezeu f\ptura. Noi
înaint\m treptat spre o astfel de stare, spre o putere în care ea se afl\ înc\ de pe
acum, primind, pe m\sura deschiderii noastre, o lucrare care este [i a lui Dumnezeu
ca izvor al ei, dar [i a Maicii Lui prin participare25. Sfântul Maxim M\rturisitorul,
referindu-se la fecioria N\sc\toarei de Dumnezeu, arat\ c\ na[terea s-a f\cut în chip
minunat, f\r\ de s\mân]\, iar Fecioara Maria a r\mas fecioar\ [i dup\ na[tere:
„z\mislirea Lui (Hristos) s-a f\cut în chip minunat, f\r\ de s\mân]\, iar na[terea,
mai presus de fire, f\r\ stric\ciune, c\ci Dumnezeu, n\scându-Se din maic\, îi
strângea prin na[tere leg\turile fecioriei mai mult decât firea”26.
Fecioar\ s\ nasc\ [i dup\ na[tere s\ r\mân\ fecioar\, este o alt\ antinomie a
credin]ei cre[tine. Ra]ional, este un nonsens, dar privit cu ochii credin]ei, nimic
nu se arat\ mai adev\rat decât fecioar\ s\ nasc\ pe Dumnezeu sub umbrirea
Sfântului Duh [i dup\ na[tere s\ r\mân\ fecioar\.
„Cre[tinismul venereaz\ nu simplu fecioria, ci fecioria care «na[te», care
rode[te, pe Fecioara-Mam\.”27

4. Maica Domnului – prea-filocalic\ Mireas\
Dumnezeu, descoperind în Fecioara Maria toat\ taina smereniei, acel
maximum, acel total al învrednicirii omene[ti de a primi, aceasta L-a f\cut s\ Se
d\ruiasc\, de asemenea, total în toat\ smerenia Sa dumnezeiasc\28.
22 Pr. Drd. Nicolae B\la[a, Maica Domnului în iconomia mântuirii, dup\ înv\]\tura
ortodox\, în „Mitropolia Olteniei”, anul XLIII, nr. 1/1991, p. 24.
23 Pr. Prof. Dumitru St\niloae, Înv\]\tura despre Maica Domnului la ortodoc[i [i
catolici, în „Ortodoxia”, an 1950, nr. 4, p. 606.
24 Sfântul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 139.
25 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Maica Domnului ca mijlocitoare, în „Ortodoxia”, nr.
4/1952, p. 126.
26 Sf. Maxim M\rturisitorul, Tâlcuire la Tat\l nostru, în „Filocalia rom.”, vol. II, p. 86.
27 Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, Jertf\ [i r\scump\rare, tez\ de doctorat în teologie,
în „Glasul Bisericii”, nr. 1-2/1973, p. 113.
28 Ieroschim. Daniil Sandu Tudor, Scrieri I, Editura Christiana, Bucure[ti, 1999, p. 70.
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Acest lucru îl surprinde Sfântul Simeon Noul Teolog atunci când vorbe[te
despre Maica Domnului ca Mireas\: „Asem\natu-s-a Împ\r\]ia cerurilor, împ\ratului care a f\cut nunt\ fiului s\u [i a chemat pe mul]i. De care împ\rat vorbe[te,
dac\ nu de Însu[i Tat\l S\u [i Dumnezeu? {i cui altcuiva a f\cut nunt\, dac\ nu
Fiului S\u Unul-N\scut [i Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos Însu[i?
Dar cu cine sau cu ce împ\rat a primit St\pânul [i Împ\ratul tuturor s\ fac\
în]elegerea de c\s\torie? Fiecare din noi, oamenii, când vrea s\ aduc\ o mireas\
fiului s\u, se gr\be[te s\ ia pe fiica celui mai de vaz\ [i mai sl\vit [i mai bogat. Pe
cine va g\si deci Dumnezeu deopotriv\ cu El, ca s\-[i aduc\ Sie[i mireas\ de la
El? C\ci zice proorocul: «Cel ce ]ine în mâna Lui marginile p\mântului [i pe cei
ce locuiesc în el, ca pe ni[te l\custe» (Isaia 40, 22). Iar în alt loc zice: «Dumnezeu
cel ve[nic, Care a întocmit marginea p\mântului» (Isaia 40, 28) [i «a întemeiat pe
nimic stâlpii lui» (Iov 38, 4-6). Iar David zice: «Cel ce prive[te la p\mânt [i-l
face s\ se cutremure» (Psalmul 103, 32). Deci Cel ce este a[a, s\ vedem a cui
fiic\ a luat mireas\ [i a f\cut nunt\ Fiului S\u. Vre]i s\ afla]i a cui? M\rimea
coborârii Lui îmi ame]e[te gândul [i m\ cutremur s\ v-o spun. Dar încrezându-m\
în bun\tatea Lui, voi spune: [i-a luat mireas\ pe fiica celui ce s-a r\zvr\tit
împotriva Lui [i a celui ce a s\vâr[it desfrânare [i ucidere: ca s\ spun a[a, a unui
desfrânat [i uciga[”29. Este vorba despre o nunt\ mistic\ între Dumnezeu [i
oameni. Fecioara Maria este mireasa lui Dumnezeu, unit\ cu El printr-o nunt\ mistic\, ea prin învoire de bun\voie, f\când posibil\ întruparea Fiului lui Dumnezeu.
Trupul luat prin ea, Hristos l-a f\cut ca templu sfânt pentru Sine Însu[i.
În continuare, Sfântul Simeon ne vorbe[te despre negr\ita coborâre a lui
Hristos la noi, ar\tându-ne pild\ de smerenie: „Vezi ce bun\tate [i coborâre de
negr\it? Vezi ce covâr[itoare iubire de oameni? Vezi m\rimea iubirii [i bun\t\]ii?
Înva]\ de aici, tu, cel ce-]i închipui lucruri mari despre tine, s\ te smere[ti [i s\ fii
modest, [i niciodat\ s\ nu te înal]i asupra cuiva, chiar dac\ ai fi cel mai mare
împ\rat dintre împ\ra]i, cel mai vestit dintre conduc\tori, cel mai bogat dintre to]i
boga]ii; înva]\ privind la Domnul tuturor, la Sfântul sfin]ilor, la fericitul Dumnezeu
[i singurul St\pânitor, la Cel ce locuie[te în lumina neapropiat\ (I Timotei 6, 15-16),
care coboar\ astfel [i-[i aduce mireas\ Fiului S\u Unul-N\scut de la cel ce s-a
r\zvr\tit, El, Cel nev\zut, Cel necuprins, Cel nep\truns, F\c\torul [i Ziditorul
tuturor, pentru tine [i pentru mântuirea ta.
{i cine e cel ce a s\vâr[it ucidere [i desfrânare, pe a c\rui fiic\ [i-a ales-o Sie[i
ca mireas\? David, fiul lui Iesei, care a omorât pe Urie [i a preacurvit cu femeia
lui (Regi 11, 2-5). Pe fiica acestuia, pe Maria, preaneprih\nita [i preacurata
Fecioar\, a ales-o El de mireas\”30.
Sfântul Simeon mai arat\ c\ aceast\ nunt\ este „preaneprih\nit\ [i preanecunoscut\ s\vâr[it\ cu ea [i în ea, datorit\ c\reia Fiul lui Dumnezeu e din ea [i
sfin]ii sunt din El”31.
29

Sf. Simeon Noul Teolog, op. cit., pp. 138-139.
Ibidem, p. 139.
31 Ibidem, p. 144.
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Cuvântul c\tre Maica Domnului a unui iubitor de în]elepciune filocalic\ a
luat, de asemenea, form\ de doxologie manifestat\ în rug\ciune [i cântare, mul]umire [i recuno[tin]\:
„Prea-sfânt\, prea-m\rit\, prea-frumoas\,
Prea-filocalic\ Mireas\!
A nimburilor toate Împ\r\teas\!
Tu e[ti Maica binevoitoare
[i d\ruitoare
a tuturor celor sfinte:
zestrea cea vie a bunelor haruri,
celor din Taine, celor din Daruri,
din odoare, din palme [i din cuvinte.
E[ti Marea predanie îmbietoare
[i mult str\lucitoare
a toat\ Iconomia de binecuvânt\ri,
ca un policandru cu [apte lumân\ri
înaintea Marelui tron dumnezeiesc
pentru care to]i îngerii [i sfin]ii te pream\resc”32.
Acela[i autor continu\ doxologia astfel:
„{i ai la Ierusalimul cerului, grabnic ajut\tori,
Pe to]i cei ce sunt ai «lep\d\rii de sine»
fiii T\i sârguitori,
To]i cei ai cetelor de aschitei, de pustnici,
de anahore]i,
spi]a ta toat\ de duhovnici în]elep]i,
ce au în grija lor comori de binecuvântare,
toate cele l\muritoare, cur\]itoare [i îndrept\toare
ale neprih\nirii [i milostivirii Tale ne]\rmurite,
toate cele ce la un loc sunt numite
«Gnoza cea curat\» sau Mo[tenirea Sfin]ilor
[i pe care ni le pui la îndemân\ v\dite
prin slovele, psalmele [i vorbele P\rin]ilor,
pentru ca de-a pururi nu vom [ti a Te l\uda,
a Te cinsti, a Te pream\ri decât numai cântându-]i a[a:
Bucur\-te, Spad\ obl\duitoare a predaniei isihaste...”33.

5. Maica Domnului, urzitoare de nesfâr[it\ rug\ciune
Dac\ pe sfin]i, care sunt „prieteni” sau „casnici” apropia]i ai lui Dumnezeu,
îi chem\m ca ei s\ fie solitori [i împreun\-rug\tori cu noi la Dumnezeu, Prea
Sfintei Fecioare Maria îi cerem nu numai s\ se roage pentru noi, ci ea îns\[i s\ ne
32
33

Ieroschim. Daniil Sandu Tudor, op. cit., p. 43.
Ibidem, pp. 58-59.
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ajute, în calitate de Maic\ a Fiului lui Dumnezeu, fapt de care se leag\ mijlocirea
ei special\ pentru noi34.
Referitor la acest lucru, Petru Damaschinul spune: „Cu adev\rat N\sc\toare
de Dumnezeu Te m\rturisim pe Tine, cei mântui]i prin Tine, fecioar\ curat\,
m\rindu-Te împreun\ cu cetele netrupe[ti…”35.
În acest sens, P\rintele Dumitru St\niloae men]ioneaz\: „to]i scriitorii
biserice[ti bizantini socotesc c\ ceea ce a avut atingere cu Hristos r\mâne mai
departe izvor de putere dumnezeiasc\. Faptul de a fi avut atingere cu Hristos nu
apar]ine numai trecutului, ci are o permanent\ actualitate. Iar mai intim a fost
unit cu Hristos sânul Maicii Domnului.
Bizantinii socotesc unirea aceasta permanent\, Fiul r\mânând unit cu Maica
[i dup\ na[tere, cum r\mâne ve[nic unit cu Tat\l. De aceea, sânul Maicii
Domnului e izvor de energie în mod direct”36.
Maica Domnului se afl\ pe culmile cele mai înalte, neexprimat de înalte, ale
cur\]iei [i ale rug\ciunii. P\rintele St\niloae, referindu-se la aceasta, men]ioneaz\: „Nu e copil\resc lucru s\ fie socotit\ exterioar\ lui Hristos, exterioar\
Duhului Sfânt [i bog\]iei Lui de lumin\ [i har, în lucrarea ei de nesfâr[it\
rug\ciune? Ea se umple de Duhul Sfânt tocmai prin rug\ciune, mai bine zis e
plin\ mereu de Duhul Sfânt întrucât e mereu în neîntrerupt\ rug\ciune”37. Ea
d\ruie[te direct din bog\]ia pe care o are cu ea, de la Dumnezeu, în baza unirii ei
maxime cu Hristos. Hristos a fost unit cu ea trupe[te pân\ la na[tere, r\mâne unit
cu ea, mai des\vâr[it decât cu oricine, [i dup\ aceea, în mod spiritual, tainic.
P\rintele St\niloae, în consens cu scriitorii biserice[ti, arat\ c\ prin Maica
Domnului ni se dau nu numai darurile, ci [i harurile, „întrucât Hristos lucreaz\
asupra noastr\ din ea [i întrucât inten]ia Lui r\spunde inten]iei ei [i se une[te cu
ea; pe de alt\ parte, prin ea nu ni se d\ propriu-zis harul mântuitor, ci numai
daruri, întrucât nu inten]ia ei cu privire la noi ne mântuie[te de fapt, ci inten]ia lui
Hristos Cel nedesp\r]it de ea; inten]ia ei, luat\ în sine, ne este numai spre ajutor,
prin rug\ciunile c\tre Fiul ei [i prin ceea ce poate emana direct din ea îns\[i
aceast\ inten]ie a celei pline de har... To]i admitem c\ harul dumnezeiesc curge
din loca[ul bisericii, din Hristos care a binevoit s\ se s\l\[luiasc\ înl\untrul ei.
Dar dac\-i a[a, nu curge el într-un mod incomparabil mai deplin din Maica
Domnului, în care Hristos a binevoit s\ se s\l\[luiasc\ mai deplin ca în orice
biseric\?”38, ea fiind, în viziunea ortodox\, cel mai înalt arhiereu dup\ Hristos39.
Teofan al Niceii afirm\ c\ toate darurile s-au rev\rsat din omenitatea lui
Hristos, întâi în Maica Sa [i din aceasta în noi [i cu toate acestea, men]ioneaz\
34 Ierom. Drd. Irineu Pop, Maica Domnului în via]a Bisericii [i evlavia credincio[ilor
ortodoc[i, în „Ortodoxia”, nr. 3/1984, p. 409.
35 Petru Damaschinul, op. cit., p. 95.
36 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 92.
37 Ibidem, p. 124.
38 Ibidem, pp. 118, 121.
39 Pr. Prof. Ioasaf Ganea, Înv\]\tura despre Maica Domnului în Biserica Ortodox\
Român\, anul XCVIII, nr. 9-10, p. 977.
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P\rintele St\niloae, Maica Domnului nu întrerupe contactul direct al oamenilor
cu Mântuitorul Hristos, cu care ea st\ unit\ cel mai mult, având cel mai deplin
har, fiind mai plin\ decât orice de energie dumnezeiasc\ rev\rsat\ din umanitatea
Lui. Ea e mai mult în Hristos sau are pe Hristos mai mult în ea (în sens ontologic
sau psihologic)40.
Strict vorbind, Maica Domnului nu ne împ\rt\[e[te harul ca pe ceva care-i
apar]ine ontologic, c\ci atunci am nega puterea dumnezeiasc\ a Mântuitorului [i
a Sfintelor Taine, nu este Hristos înainte de Hristos, mijlocirea ei nu ne împiedic\
s\ avem leg\turi în mod direct cu Mântuitorul, îns\ harul care ne vine de la
Hristos, ni se comunic\ prin Sfânta Fecioar\. În acest sens, ea este [i d\ruitoare.
Unii dintre P\rin]i au folosit mai mult expresii referitoare la rolul de rug\toare [i
mijlocitoare al Maicii Domnului, pe când al]ii s-au referit mai mult la rolul ei de
d\ruitoare. Îns\, chiar dac\ unii au folosit numai o categorie de expresii, nu le-au
interzis pe celelalte, manifestând con[tiin]a c\ expresiile folosite de ei nu numai
c\ nu epuizeaz\, dar nici nu expliciteaz\ taina, misterul, ci le vehiculeaz\, le
comunic\, fiind înv\lui]i de ele. Rolul de rug\toare al Maicii Domnului se ]ine în
echilibru cu cel de Împ\r\teas\, de St\pân\, de D\ruitoare, c\ci „a vedea în
Maica Domnului numai pe rug\toarea, ar însemna s\ o dezbr\c\m de majestatea
împ\r\teasc\, de haina aurit\ în care e împodobit\, s-o coborâm de pe Scaunul
cel de-a dreapta Fiului, pe care a a[ezat-o Fiul ei, precum [i a o priva de rolul de
rug\toare, ar însemna s\ o consider\m nu îndumnezeit\, ci Dumnezeu prin ea
îns\[i. Cei ce vor s\ goleasc\ expresiile: Împ\r\teasa, St\pâna, D\ruitoarea, cea
care [ade de-a dreapta Fiului, de orice con]inut, coborând-o la nivelul Sfântului
în general, ar trebui s\ explice de ce asemenea titluri se acord\ de Biseric\
exclusiv Maicii Domnului, nu [i Sfin]ilor [i Îngerilor”41.
Deoarece Sfânta Scriptur\ men]ioneaz\ c\ singurul mijlocitor al mântuirii
noastre este Domnul nostru Iisus Hristos (Fapte 4, 12; I Timotei 2, 5-6; I Ioan 2, 1)
e necesar s\ se în]eleag\ faptul c\ aceste texte au în vedere mântuirea obiectiv\,
ceea ce nu exclude ajutorarea Sfintei Fecioare, al îngerilor [i al sfin]ilor în mântuirea subiectiv\ (II Corinteni 13, 9; 1, 9-11; I Tesaloniceni 1, 2-3). Ac]iunea ei
de mijlocitoare se v\de[te înc\ din timpul activit\]ii p\mânte[ti a Mântuitorului.
Mijlocirea ei o reveleaz\ cele întâmplate la Cana Galileii (Ioan 2, 3-10), când, la
rug\mintea Fecioarei Maria, Mântuitorul s\vâr[e[te prima minune. Ca Maic\ a
Domnului, ea este în cea mai mare apropiere de Fiul ei, astfel ea este persoana
care face leg\tura între cer [i p\mânt [i mijloce[te între om [i Dumnezeu. Astfel,
Maica Domnului este n\dejdea tuturor cre[tinilor, este acoper\mântul [i mângâierea oamenilor, este sc\parea [i mijlocitoarea între oameni [i Dumnezeu, pentru
continua în\l]are a tuturor spre Dumnezeu.
Ea e singura care nu numai c\ p\streaz\ toat\ bog\]ia lui Dumnezeu, dar [i
împarte tuturor, îngeri [i oameni, din str\lucirile mai presus de fire [i darurile
dumnezeie[ti [i duhovnice[ti, pe care Dumnezeu le d\ întregii zidiri42. În acest
40 Pr. Prof. Dumitru St\niloae, Maica Domnului ca mijlocitoare, în „Ortodoxia”, nr. 1-3/
1952, pp. 79, 84.
41 Ibidem, p. 109.
42 Teoclit Dionisiatul, op. cit., p. 20.
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sens, Sfântul Siluan Athonitul m\rturise[te: „Într-o zi, pe când eram un tân\r
frate sub ascultare, m\ rugam înaintea icoanei Maicii Domnului [i rug\ciunea lui
Iisus a intrat în inima mea [i a început s\ se rosteasc\ de la sine”43. Ieroschimonahul Daniil Tudor spunea despre Fecioara Maria: „aceast\ Floare a neprih\nirii
care a rodit pe Dumnezeu în ramura lui Iesei nu este decât carne de rug\ciune”44.
Acela[i autor, în Imnul acatist la Rugul Aprins, scrie:
„Cine este Aceasta, ca zorile de alb\ [i curat\?
E Împ\r\teasa rug\ciunii, e rug\ciunea întrupat\.
St\pân\ Porfirogenet\ [i Doamn\ a dimine]ii,
Logodnica Mântuitorului, Preschimb\tor al vie]ii,
spre Tine, noi alerg\m, ar[i, mistui]i de dor!
Ia-ne [i pe noi p\rta[i ai sfântului munte Tabor
[i f\-Te [i nou\
umbr\ [i rou\...
ca s\-]i strig\m cu toat\ f\ptura
într-o deplin\ închin\ciune:
Bucur\-te Mireas\ urzitoare de nesfâr[it\ rug\ciune...
[i Preacurat\...
Dragostea Lui s\ ne fie de nelipsit
cu Numele de slav\ de suflet lipit.
[i cu fiece fir smerit de r\suflare
s\ se aprind\ în noi a Numelui chemare.
S\ ne ardem de par\ în Dumnezeu
din toat\ dragostea Numelui S\u”45.
Maica Domnului s-a consacrat de la început lui Dumnezeu pe care nu-L
vedea [i C\ruia Îi vorbea numai în rug\ciune, se consacrase unui templu
p\mântesc [i trec\tor, templul din Ierusalim, apoi se va consacra Dumnezeului
întrupat, Fiului lui Dumnezeu devenit [i Fiul ei. Ea L-a iubit pe Mântuitorul
înainte de a-L iubi cineva dintre oameni [i nimeni dintre oameni nu L-a iubit a[a
de mult ca ea. Ea a fost pentru to]i sfin]ii model de sfin]enie, râvn\, nevoin]\ [i
lini[tire. Ea este [i cea mai mare [i mai în]eleapt\ f\ptur\ care s-a nevoit, prima [i
cea mai mare isihast\, pentru c\ „de[i L-a n\scut (pe Hristos) [i trupe[te, dar L-a
avut întreg în sine totdeauna [i-L are [i acum [i pururea, [i duhovnice[te, [i-L are
la fel, în chip nedesp\r]it46, astfel, Hristos, care a fost unit cu ea trupe[te pân\ la
na[tere, r\mâne unit cu ea, mai des\vâr[it decât cu oricine, [i dup\ aceea în mod
spiritual, tainic”47.
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Ibidem, p. 41.
Ieroschim. Daniil Sandu Tudor, Dumnezeu-Dragoste, Editura Christiana, Bucure[ti,
2000, p. 224.
45 Idem, Imn Acatist la Rugul Aprins al N\sc\toarei de Dumnezeu, Condac I [i V, în
Scrieri I, Editura „Christiana”, Bucure[ti, 1999, pp. 24, 36.
46 Sf. Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 144.
47 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, op. cit., pp. 106-107.
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6. Preacinstirea Maicii Domnului
Orice credincios ortodox [tie c\ în ordinea vie]ii morale [i sacramentale,
Maica Domnului este modelul suprem al vie]uirii noastre în Hristos. Ea s-a
ridicat la culmea des\vâr[irii, ea care a fost aleas\ dintre to]i oamenii, pentru a
deveni altar curat al Fiului S\u iubit. Credinciosul o venereaz\ cu con[tiin]a c\,
cinstind-o pe ea, îl pream\rim pe Hristos. Preasfânta Fecioar\ s-a bucurat de o
cinstire deosebit\ din partea credincio[ilor înc\ din timpul vie]ii, deoarece persoana ei a fost mereu asociat\ în chip firesc cu cea a divinului Mântuitor. În acest
sens, Petru Damaschinul spune: „N\sc\toare de Dumnezeu, pe tine te m\resc
cetele îngerilor [i ale oamenilor”48. Tot el o nume[te „vi]a cea adev\rat\, care a
odr\slit rodul vie]ii, singura N\sc\toare de Dumnezeu, ceea ce e[ti mai cinstit\
decât Heruvimii...”49.
Observ\m c\, atunci când descriu necuprinsele m\re]ii ale Maicii Domnului,
cuvântul sfin]ilor deodat\ devine cântare, laud\ [i pream\rire. Ei [tiau c\ oricâte
ar spune despre ea, niciodat\ nu vor g\si cuvinte s\ cânte îndeajuns pe Maica
Domnului, necunoscând limite pentru pream\rirea ei. De asemenea, niciodat\ nu
vor putea exprima adâncimea tainei [i nici a o l\uda dup\ cuviin]\. „{i nimeni nu
poate întreba despre ale Tale. Pentru c\ sunt mai presus de fire, de minte [i de
în]elegere”50. A[a c\, cel mai înalt mijloc de a sl\vi pe Maica lui Dumnezeu e de
a întrebuin]a „imnul t\cerii”. Aceasta nu înseamn\ r\ceal\ [i lips\ de mare evlavie
iubitoare, ci, dimpotriv\, cel mai adânc jar al inimii. S\ cinstim pe Împ\r\teasa
Cerului, urmând-o deplin în smerenie [i supunere încât s\ facem ceea ce [i a
f\cut ea, ca s\ ne putem învrednici de înfierea ei.
Fiii Maicii Domnului cunosc plin\tatea rodnic\ [i sacr\ a votului t\cerii.
Îndeosebi ei sunt marea armat\ t\cut\ a monahilor isiha[ti51. {i noi [tim c\ t\cerea
celor isiha[ti rug\ciune este.

48

Petru Damaschinul, op. cit., p. 86.
Ibidem, p. 95.
50 Ibidem.
51 Ieroschim. Daniil Sandu Tudor, op. cit., p. 75.
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The Mother of God in the Philocalic literature
The author of the study „Mother of God in the Philocalic literature”, Mrd. Liviu
Petcu, analyses the presence of the Mother of God in the Philocalic Fathers. The dogmas about the Virgin Mary in the Orthodox Church are in direct connection with the
dogma of holiness.
Among the multitude of appellatives of the Mother of God the author analyses:
Theotokos (St. Teoclitos, Peter Damascene, Simeon the New Theologian), Most Pure,
mother of unending prayer et caetera.
The author concludes affirming the traditional teaching of the Church concerning
the veneration of the Mother of God: She is „more venerated than the Cherubim and
more glorified than the Seraphim”.

