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7Cuvânt înainte

CUVÂNT ÎNAINTE

Biblia ne oferă puține informații despre Maria, fe-
cioara care a luat în pântece și L-a născut pe Iisus Hris-
tos. Cu toate acestea, de-a lungul istoriei Bisericii creș-
tine, ea s-a aflat în centrul unei iubiri și al unui devota-
ment de neegalat, subiect al unor rugăciuni arzătoare.
Pentru nenumărați oameni, ea este Maica cerurilor, pri-
ma persoană către care ei îşi îndreaptă speranțele grab-
nice și nevoile deznădăjduite. În afară de aceasta, ea a
fost subiectul unei importante dezbateri de-a lungul vea-
curilor, în ceea ce privește teologia și cultul închinat ei.
Din punct de vedere teologic, au existat din vechime în-
trebări centrate pe persoana lui Hristos, pe Care L-a pur-
tat în pântecele ei. Observăm că mulți creștini, dar și ne-
creștini, se arată nedumeriţi: Care este fundamentul bi-
blic pentru acest grad de atenţie arătat Fecioarei Maria?
Nu cumva venerarea ei este o exagerare potențial primej-
dioasă, fiind asemănătoare cultului antic al vreunei
zeiţe? Oare nu Dumnezeu şi Hristosul Său și Duhul
Său sunt singurul centru al evlaviei noastre?

Astfel de întrebări apar mai ales în Bisericile năs-
cute din Reformă, deși ele pot proveni, de asemenea,
de la oamenii din Bisericile unde ea este deosebit de
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venerată. Răspunsul la astfel de cereri nu este întot-
deauna ușor, fiindcă dragostea noastră sinceră faţă de
Fecioara Maria face cu neputinţă să explicăm pe deplin
și cu atât mai puțin să convingem pe cineva să înţelea-
gă importanţa Fecioarei Maria. Cu toate acestea, putem
învăța multe printr-o cercetare a modalităţilor în care
Maria, Maica Domnului, a fost înțeleasă în Biserică. Aceas-
tă carte, scrisă de un cercetător erudit și credincios, ofe-
ră exact acest lucru.

Întrebările privitoare la Maria continuă să fie atât
teologice, cât şi devoţionale; ele se referă la ceea ce Bise-
rica învaţă despre Maica Domnului şi la modul în care
creştinii îşi exprimă iubirea pentru ea. Această carte ale-
ge cu înţelepciune să nu abordeze aceste două aspecte
ca două sfere foarte distincte. Aşa cum ar fi înşelător să
facem o deosebire clară între „cap” şi „inimă” – chiar
dacă putem identifica diferite accente şi abordări –, ar fi
greşit să spunem că dogma despre Maria este catego-
ric diferită de relaţia noastră personală, spirituală cu ea
şi de nădejdea pe care ne-o punem în ea.

Acest lucru se datorează faptului că teologia este, pe
drept cuvânt, o realitate holistică. Aceasta înseamnă do-
uă lucruri. În primul rând, nu putem separa „mariolo-
gia” sau orice alt subiect de altele, deoarece toate se in-
fluenţează reciproc și, în cele din urmă, dobândesc coe-
rență în Iisus Hristos. În al doilea rând, teologia nu este
doar un exercițiu intelectual. Ea se naşte dintr-o viață
creștină deplină şi duce la aceasta. Teologia influenţează
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viața noastră de rugăciune, starea noastră morală şi
dragostea noastră – unul față de altul și pentru lumea
creată. Şi invers. Mai mult, teologia este legată indisolu-
bil de Liturghie: conţinutul credinţei noastre este conţi-
nutul rugăciunii noastre*. Şi invers. Liturghia în sine este,
prin definiție, un efort holistic, la care participăm cu ini-
ma, cugetul și trupul nostru.

Cunoaşterea istoriei și conținutului cultului închinat
Maicii Domnului, prin urmare, ne va îmbogăți viața noas-
tră creștină. Dar şi cufundarea noastră în viaţa liturgică
a Bisericii, realizată din iubire. De asemenea, va spori cu-
noaşterea noastră a lui Iisus Hristos, pe Care ea L-a năs-
cut și L-a crescut. Atunci când o numim „Maica lui Dum-
nezeu”, recunoaștem identitatea lui Iisus ca Persoană
dumnezeiască: Fiul lui Dumnezeu Tatăl. Dar aceasta
arată, de asemenea, identitatea Sa ca om, pentru că ea
I-a dăruit firea Sa omenească deplină și completă; ea
este izvorul alcătuirii Sale omeneşti. A o numi „Theo-
tokos” sau „Maica lui Dumnezeu", prin urmare, este un
act de o profunzime nemărginită.

Ea este, de asemenea, numită „Pururea Fecioară”.
La fel ca „Theotokos”, acest titlu are implicații profun-
de pentru modul în care înțelegem identitatea lui Hris-
tos. Maria L-a zămislit pe Hristos fără un tată omenesc.
Dacă ar fi fost altminteri, dacă ar fi avut un tată pămân-
tesc (de exemplu, Iosif sau un sutaș roman), Iisus ar fi fost

* eng.: What we believe is what we pray. (n. tr.)
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o persoană nouă, care nu ar fi existat înainte de primul
secol. Dar el nu a venit în existență odată cu zămislirea
Sa în pântecele Mariei: El a fost și este Fiul Care există din
veşnicie al Tatălui Care există din veşnicie.

Maria a fost, într-adevăr, fecioară și a rămas astfel de-a

lungul vieții ei. La fel cum o biserică este sfinţită pentru
un singur scop și doar unul singur, pântecele ei – tem-
plul lui Dumnezeu – a fost închinat exclusiv acestui scop.
Prin urmare, ea este Pururea Fecioară; ea şi-a oferit tru-
pul, sufletul și mintea pentru a-L purta pe Dumnezeu.
Înţelegem astfel de ce Biserica o cinsteşte ca „Preacu-
rată” și „Preasfântă”, într-un mod aparte.

Aşadar, ea continuă să fie venerată, nu numai pen-
tru rolul ei în viața lui Hristos – și, prin urmare, ca sca-
ră între cer și pământ –, ci și pentru propriile ei virtuți.
Unele dintre nenumăratele rugăciuni și cântări închinate
Mariei accentuează puritatea, tandreţea, înțelepciunea, iu-
birea și mijlocirea ei pentru noi înaintea Fiului ei, în timp
ce altele se concentrează asupra identităţii divino-uma-
ne (teantropice) a Fiului ei. Următorul exemplu reunește
un concept teologic riguros, al identității lui Hristos cu
dorinţa fierbinte de a dobândi mijlocirea ei: 

Cum să nu ne mirăm de naşterea Ta, cea dumneze-

iesc-omenească, cu totul cinstită.

Că nefiind ispitită de bărbat, ceea ce eşti cu totul fă-

ră de prihană, ai născut fără tată pe Fiul cu trup, pe Cel

născut din Tatăl mai înainte de veci fără mamă. 
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Care nicicum n-a suferit schimbare, sau amestecare,

sau despărţire; ci a păstrat întocmai deosebirea celor do-

uă firi. 

Pentru aceasta, Maică Fecioară, Stăpână, pe Acesta

roagă-L să mântuiască sufletele celor ce cu dreaptă cre-

dinţă, de Dumnezeu Născătoare, te mărturisesc pe Tine1.

***

Fecioara Maria a fost și continuă să fie centrul vieții
creștine ortodoxe. În acest sens, ortodocșii au o moşte-
nire comună cu romano-catolicii și anglicanii, deși, după
cum această carte arată, există şi unele deosebiri semni-
ficative. Acest studiu își propune să ofere o cunoaştere
mai deplină a identității Fecioarei Maria și a modului
în care ea a fost înțeleasă în istoria Bisericii. Fie ca o ast-
fel de înțelegere să ne ajute să aprofundăm relaţia noas-
tră cu Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, dar
și cu Cel pe Care L-a născut și către Care se roagă pen-
tru noi, Domnul nostru Iisus Hristos.

PETER BOUTENEFF

1  Dogmatica Învierii, gl. III [Vecernier, EIBMBOR, Bucureşti,
pp. 113-116]. (n. tr.)
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INTRODUCERE

Maria deţine un loc central în tradiţia ortodoxă creş-
tină. Cel care intră într-o biserică ortodoxă pentru pri-
ma dată şi participă nu doar la o Sfântă Liturghie, ci şi
la una dintre celelalte slujbe (precum Vecernia sau Utre-
nia), poate fi frapat de constanta invocare a acestui per-
sonaj sfânt, numit „Preacurata Fecioară” şi „Maica Dom-
nului”. Scurte cântări, cunoscute sub numele de theo-

tokia, se găsesc de la un capăt la celălalt al slujbelor li-
turgice; ocazional, se recită Magnificat-ul sau o declaraţie
de credinţă, încadrate într-un imn închinat Maicii Dom-
nului, numit dogmatikon. La Sfânta Liturghie, Anafora-
ua sau sfinţirea Euharistiei se încheie cu o rugăciune adre-
sată Fecioarei Maria, când strana recită:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de

Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și

Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită

decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât

serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul

ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dum-

nezeu, te mărim2. 

2  Archimandrite Ephrem Lash, trad., The Divine Liturgy of our
Father among the Saints John Chrysostom, The Greek Orthodox Diocese
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De asemenea, creştinii ortodocşi se roagă personal
Maicii Domnului, în casa lor, atribuind icoanelor Mariei
astfel de nume: „Semnul”, „Milostiva” şi alte denumiri.
O astfel de iconografie, care o zugrăveşte de obicei pe
Maria cu Pruncul Hristos în braţele sale, are origini stră-
vechi, conform tradiţiei: Fecioara Hodeghetria sau „Călă-
uzitoarea”, de exemplu, se crede că are la bază o imagine
realizată de Evanghelistul Luca. Mulţi ortodocşi se roagă
Maicii Domnului când muncesc sau se află în călătorie:
ea este binecuvântata Panagia sau „Preasfânta”, care ve-
ghează asupra lor şi le vine în ajutor în clipele dificile ale
vieţii lor.

Biserica s-a străduit dintotdeauna, prin cântări, pre-
dici şi texte catehetice, ca ortodocşii creştini să ţină min-
te fundamentele dogmatice ale cultului închinat Maicii
Domnului. Ea a jucat un rol central în taina Întrupării,
fiind aleasă de Dumnezeu ca maică fecioară a Fiului Său,
Iisus Hristos, conform profeţiei Vechiului Testament (în
special Is. 7, 14). Nu a fost însă un proces pasiv; tradiţia
ortodoxă subliniază faptul că Maria a ales de bunăvoie
să accepte acest rol când i-a răspuns Arhanghelului Ga-
vriil, spunând: „Fie mie după cuvântul tău” (Lc. 1, 38).
Icoanele, cântările şi alte texte liturgice ortodoxe pun
accent pe importanţa Fecioarei în taina hristologică,
chiar şi când cheamă în ajutor puterea sa mijlocitoare şi
protectoare.

Aşa cum vom vedea în cuprinsul acestei cărţi, Maria,
Maica Domnului, este o personalitate care are multe

of Thyateira and Great Britain (Chipping Norton: Nigel Lynn Pu-

blishing, 2011 [Liturghier, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 166]).
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dimensiuni. Ea este „Preasfânta” (Panagia) Fecioara,
„A Doua Evă”, mijlocitoare şi Maica Domnului (Me-

ter Theou), fiind de asemenea şi „Născătoare de Dum-
nezeu (Theotokos)”. O parte dintre aceste roluri s-au
dezvoltat în conştiinţa creştină mai târziu decât altele:
de exemplu, în timp ce Maria este frecvent numită „Theo-
tokos” în texte care datează din secolul al IV-lea, epitetul
său „Maica Domnului” nu a intrat în circulaţie decât în-
cepând cu secolul al IX-lea3. Textele liturgice folosesc
multe nume, arătând constant că Maria întruchipează
diferite aspecte ale intenţiei lui Dumnezeu pentru mân-
tuirea oamenilor. Unul dintre cele mai importante texte
care se referă la Fecioara Maria este al său „Magnificat”,
în care ea se roagă ca cei smeriţi să fie înălţaţi, iar cei
flămânzi să fie umpluţi de bunătăţi (Lc. 1, 52-53). Mai-
ca Domnului vine în ajutorul tuturor, dar oferă în spe-
cial nădejde creştinilor de rând, în special celor asupriţi,
care au mare nevoie de ajutor.

STRUCTURA CĂRŢII

Am decis să organizez această carte tematic, cu capi-
tole ce se axează pe diferite aspecte ale locului Fecioarei
Maria în tradiţia ortodoxă, dar păstrând mereu atenţia
asupra dezvoltării lor istorice. Această carte este astfel

3  Vezi I. Kalavrezou, „When the Virgin Mary became Meter
Theou”, în Dumbarton Oaks Papers 44 (1990), pp. 165-172.
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împărţită în opt capitole, fără a mai lua în considerare
Introducerea şi Concluziile.

În Capitolul I, explorăm cele mai importante izvoare
despre Maica Domnului, anume Scriptura creştină, care
include Testamentul Vechi şi cel Nou. Mare parte din re-
flecţiile care au ca subiect persoana Fecioarei Maria –
oglindite în sărbătorile închinate ei, scrierile teologice
şi icoane – se întemeiază pe Biblie. Creştinismul ortodox
a folosit dintotdeauna versiunea Vechiului Testament cu-
noscută cu numele de Septuaginta. Aceasta este o tradu-
cere grecească a Bibliei ebraice, iar creştinii o socotesc
a fi inspirată de Duhul Sfânt. Se deosebeşte în anumite
privinţe de Biblia ebraică, dar este, probabil, textul pe ca-
re scriitorii Noului Testament l-au cunoscut şi l-au folosit.
Vechiul Testament a oferit fundamentul pentru modul
în care au interpretat Întruparea, Pătimirea şi Învierea
lui Iisus Hristos, împreună cu rolul important al Fecioa-
rei Maria în aceste evenimente.

Capitolul al II-lea, structurat pe fundamente scrip-
turistice, examinează aşa-numitele tradiţii „apocrife”
sau necanonice din jurul persoanei istorice a Maicii Dom-
nului. Astfel de texte încep să apară în timpul secolului
al II-lea şi au continuat să fie redactate nu doar în greacă,
ci şi în multe alte limbi, de-a lungul perioadei medie-
vale. Deşi excluse din canonul biblic fiindcă nu erau for-
mal asociate cu primii apostoli, o parte dintre aceste lu-
crări au fost acceptate în tradiţia creştin-ortodoxă. Săr-
bătoarea Naşterii Maicii Domnului (8 septembrie), de
exemplu, are drept fundament un text din secolul al II-lea,
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cu numele de Protoevanghelia lui Iacov, care relatează ză-
mislirea, naşterea şi logodirea cu Iosif. Praznicul Ador-
mirii Maicii Domnului (15 august) urmează relatări ale
morţii şi mutării sale la cer care încep să fie aşternute
în scris în secolul al V-lea. Astfel de izvoare au fost
îmbrăţişate de Biserica Ortodoxă atât pentru faptul că
descriu aspecte din viaţa Maicii Domnului care nu au
acoperire în Sfânta Scriptură, cât şi fiindcă dau naştere
şi altor reflecţii teologice asupra rolului său în taina În-
trupării lui Hristos.

Capitolul al III-lea se axează asupra temei Fecioara
Maria – „a Doua Evă”, care s-a dezvoltat în decursul se-
colului al II-lea. Această temă completează sau, dacă
putem să folosim acest termen, o prevesteşte pe cea a lui
Hristos – „al doilea Adam”, conform învăţăturii Sfân-
tului Irineu al Lyonului despre „recapitulare”. Folosind
darul liberei voinţe pentru a face mai degrabă ascultare,
decât neascultare, Fecioara Maria a deschis calea restau-
rării harului în neamul omenesc şi în creaţie; acest pro-
ces a fost împlinit atunci când Hristos S-a întrupat în
pântecele ei „după chipul şi după asemănarea lui Dum-
nezeu*” (Fc. 1, 26).

În Capitolul al IV-lea, vorbim despre semnificaţia fe-
cioriei Mariei, atât din punct de vedere moral, cât şi teo-
logic. Această temă are importanţă atât în privinţa rela-
tării istorice despre educarea şi personalitatea Mariei, cât
şi în relaţie cu rolul ei ca Născătoare şi Maica Domnului.

* În versiunea sinodală: „..după chipul şi după asemănarea
Noastră” [n.tr.].
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Capitolul al V-lea discută locul Mariei, Theotokos,
în învăţătura hristologică, dezbătută şi formal definită
în secolul al V-lea d.Hr. Denumirea de Theotokos („Năs-
cătoare de Dumnezeu”) are importante implicaţii nu
doar pentru Maria, ci şi pentru Hristos, Care a fost re-
cunoscut ca fiind atât Dumnezeu desăvârşit (ca Fiu al
lui Dumnezeu), cât şi om desăvârşit (ca Fiu al Mariei) –
învăţătură care va fi formulată drept dogma despre „ce-
le două firi”, dumnezeiască şi omenească.

În Capitolul al VI-lea, ne axăm asupra rolului Fecioa-
rei Maria ca mijlocitoare şi apărătoare a credincioşilor
creştini. O bogăţie de mărturii, atât textuale, cât şi ma-
teriale, a supravieţuit din perioada medievală şi modernă,
adeverind continua prezenţă şi mijlocire a Maicii Dom-
nului în creaţie. Rolul mijlocitor al Maicii Domnului a
devenit o trăsătură importantă a tradiţiei Bisericii şi ră-
mâne până astăzi.

Capitolul al VII-lea dezbate percepţiile moderne de-
spre Maica Domnului, inclusiv concepţia sofiologilor ruşi
de la începutul secolului al XX-lea, potrivit căreia ea re-
prezintă un simbol important al principiului cosmic „fe-
minin” în tradiţia ortodoxă. De asemenea, în acest capi-
tol vor fi abordate şi contribuţiile unor teologi şi cerce-
tători precum Elizabeth Behr-Sigel, Vladimir Lossky,
Mitropolitul Kallistos Ware şi alţii.

În sfârşit, în Capitolul al VIII-lea, analizăm asemă-
nările şi deosebirile care există între viziunea creştină
răsăriteană şi cea apuseană despre Maica Domnului.
Variaţiile în ceea ce priveşte dogma despre zămislirea
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şi mutarea sa la cer vor fi explicate aici; acestea au apă-
rut, în parte, din diferitele concepţii despre condiţia uma-
nă şi păcatul originar sau strămoşesc. Cu toate aces-
tea, există punţi pentru înţelegere reciprocă între ambele
tradiţii, de vreme ce ambele cinstesc curăţia Mariei şi ca-
racterul său de mamă a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Însă rămân anumite pietre de poticneală, în special bu-
lele papale publicate în 1854 şi 1950. Acest capitol va tra-
ta, de asemenea, posibilitatea unor discuţii irenice între
creştinism şi celelalte două religii avramice, iudaismul
şi islamul, având ca subiect Fecioara Maria. Există deja
semne că s-au făcut contacte în acest sens atât între cre-
dincioşi, cât şi între teologi din aceste trei tradiţii reli-
gioase; în timp ce deosebirile fundamentale vor persista,
se poate ajunge la o recunoaştere a expresiilor comune
de manifestare a cinstirii Fecioarei Maria.

O concluzie scurtă reuneşte variatele teme care au
fost explorate în această carte. Deși diferite aspecte
care contribuie la învăţătura ortodoxă despre Maica
Domnului s-au dezvoltat oarecum în perioade diferite,
tradiţia bisericească le asimilează într-o modalitate coe-
rentă. Imnuri, predici, icoane şi relatări – cu toate zugră-
vesc numeroasele aspecte ale Maicii Domnului, adesea
simultan. Această realitate poate fi ilustrată de următo-
rul scurt tropar sau dogmatikon, de la Vecernia mică,
glasul I: 

Nor al Luminii celei veşnice te-a numit proorocul pe

tine, Fecioară; că, întru tine pogorându-Se Cuvântul Tatălui,
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ca ploaia peste lână, şi dintru tine răsărind, lumea a lu-

minat şi înşelăciunea a risipit Hristos, Dumnezeul nos-

tru. Ne rugăm, Preasfântă, nu înceta a-L ruga pe Acela

cu stăruinţă pentru noi, cei ce te mărturisim pe tine cu

adevărat Născătoare de Dumnezeu4.

DE CE ACEASTĂ CARTE?

Înainte de a începe acest scurt studiu despre Maica
Domnului în tradiţia ortodoxă, merită să ne întrebăm
dacă chiar avem nevoie de el. Există deja mai multe cărţi
excelente pe acest subiect, incluzând în rândul lor cele
scrise de George S. Gabriel, Sfântul Ioan Maximovici,
Jaroslav Pelikan şi Alexander Schmemann5. Această car-
te este structurată pe temeliile aşezate de aceste cărţi. De
asemenea este scrisă într-un stil menit a fi informativ şi
uşor de înţeles. Însă, spre deosebire de studiile anterioare
ale scriitorilor creştin-ortodocşi, cartea de faţă adoptă

4  În eng.: trad. Archimandrite Ephrem Lash la http://www.
anastasis.org.uk/satiec.htm [Octoihul sau Canoanele Maicii Domnu-

lui, Editura Bunavestire, Bacău, 2002, p. 15, uşor modificat].
5  George S. Gabriel, Mary. The Untrodden Portal of God (Ridge-

wood, NJ: Zephyr Publishing, ed. 2., 2005); Blessed Archbishop
John Maximovitch, The Orthodox Veneration of the Mother of God

(Platina, CA: St. Herman of Alaska Brotherhood, 1987); Jaroslav
Pelikan, Mary Through the Centuries: Her Place in the History of Cul-

ture (New Haven, CT and London: Yale University Press, 1996); Ale-
xander Schmemann, The Virgin Mary, Celebration of Faith, 3 vol.
(Crestwood, NY; St. Vladimir’s Seminary Press, 2001).


