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„Oare ce poate fi mai dulce dec=t Maica lui Dumnezeu?
Ea a robit sufletul meu [i st\p=ne[te cuvintele mele. Zi [i
noapte chipul ei `mi este pururea `nainte” (Sf=ntul Ioan Damaschin, Omilia a III-a la Adormirea Maicii Domnului, 1,
P.G., 96, 753).
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# Patrologiae latinae supplementum, editat\ de A.
Hamman, Paris, 1957-1971.
# Patrologia Orientalis
# P\rin]i [i Scriitori biserice[ti
# Sources chrétiennes
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PREFA}|

Biserica Ortodox\ nume[te pe Sf=nta Fecioar\ Maria N\sc\toare de
Dumnezeu, „taina cea din veac ascuns\ [i de `ngeri ne[tiut\”, referindu-se
la `nv\]\tura Sf=ntului Ignatie Teoforul († 107) care afirma c\ „st\p=nitorul veacului acestuia n-a cunoscut fecioria Mariei, na[terea lui Hristos
din ea [i moartea Domnului. Trei Taine r\sun\toare, care s-au s\v=r[it `n
t\cerea lui Dumnezeu” (C\tre Efeseni XI, 1). Deci, persoana Preacuratei
Fecioare este legat\ de iconomia m=ntuirii `n Iisus Hristos Domnul
nostru, a[a cum se m\rturise[te `n Simbolul de credin]\: „Care pentru
noi oamenii [i pentru a noastr\ m=ntuire, S-a pogor=t din ceruri [i S-a
`ntrupat de la Duhul Sf=nt [i din Fecioara Maria [i S-a f\cut om”. Din
aceast\ pricin\ [i pream\rirea Maicii Domnului are temeiuri fundamental legate de M=ntuitorul nostru Iisus Hristos.
Sfin]ii P\rin]i, `ncep=nd cu cei din epoca postapostolic\ [i p=n\ `n
secolul al VIII-lea, au dezvoltat unitar `nv\]\tura despre Fecioara Maria,
preciz=ndu-se, pe de o parte, criteriile teologice [i liturgice pentru pream\rirea ei, iar pe de alt\ parte, ar\t=ndu-se ajutorul pe care Preacurata `l
d\ credincio[ilor `n timpul vie]ii acestora, `n vederea m=ntuirii.
~n literatura noastr\ ortodox\ rom=neasc\ au ap\rut p=n\ acum numeroase articole [i studii care orienteaz\ pe credincio[i `n preacinstirea
adus\ Preacuratei Fecioare, dar nu a ap\rut un studiu de sintez\ patristic\ `n care s\ se arate leg\tura cre[tinilor ortodoc[i de azi cu `nv\]\tura
Bisericii din primele opt secole. Acest lucru `l face P.C. Pr. Dr. Adrian
Lucian Dinu `n lucrarea de fa]\: Maica Domnului `n teologia Sfin]ilor
P\rin]i.
Mai `nt=i, autorul vorbe[te despre necesitatea cunoa[terii, at=t c=t
este cu putin]\ min]ii omene[ti, a tainei ~ntrup\rii M=ntuitorului nostru
Iisus Hristos, de la Duhul Sf=nt [i din Fecioara Maria care a r\mas pururea fecioar\, de[i prin na[tere a devenit mam\; despre importan]a studiului
Sfin]ilor P\rin]i [i Scriitorilor Biserice[ti cu privire la Sf=nta Fecioar\
Maria, spre a avea o imagine mai cuprinz\toare asupra N\sc\toarei de
Dumnezeu, urm=nd cronologic dezvoltarea `nv\]\turii patristice despre
aceasta, ca [i despre cultul adus Maicii Domnului `n R\s\rit [i Apus.
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Sunt cercetate scrierile Sfin]ilor P\rin]i, fiecare dintre ei prezent=ndu-[i
concep]ia despre Fecioara Maria. Comentariile autorului sau ale unor
teologi rom=ni sau str\ini, care s-au ocupat de persoana Maicii Domnului, au darul de a lumina [i de a orienta lectura.
Dac\ `n epoca postapostolic\, teologhisirea cu privire la Maica
Domnului este mai pu]in bogat\, `n schimb, apologe]i de renume ca
Sf=ntul Iustin Martirul [i Filosoful, Tertulian, Sf=ntul Irineu de Lugdunum (Lyon), Clement Alexandrinul [i Origen au pus bazele `nv\]\turii
ortodoxe despre Fecioara Maria, sco]=nd `n eviden]\ na[terea real\ a
M=ntuitorului Iisus Hristos, fecioria Maicii Domnului [i maternitatea
acesteia.
~nv\]\tura despre Maica Domnului este aprofundat\ `n partea intitulat\: „Theotokos” `n scrierile Sfin]ilor P\rin]i din secolele IV [i V, `n
care sunt aduse m\rturii despre Maica Domnului dintr-un num\r de 19
P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti, din R\s\rit [i din Apus, nume de mare
prestigiu teologic, ca Sfin]ii Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului,
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Grigorie de Nyssa, Ioan Gur\ de
Aur, Efrem Sirul, Ambrozie, Chiril al Alexandriei, Leon cel Mare, Ferici]ii Ieronim [i Augustin. Aceast\ perioad\ are drept culme a cercet\rii,
Sinodul III Ecumenic de la Efes (431) c=nd s-a hot\r=t numirea de
N\sc\toare de Dumnezeu (Theotokos) pentru Fecioara Maria.
~n general, P\rin]ii din aceast\ perioad\ sunt de acord cu cinstirea
Sfintei Fecioare Maria ca Maic\ a Domnului [i pururea fecioar\. De
pild\, Sf=ntul Chiril al Ierusalimului vede `n Sf=nta Fecioar\ un model
de via]\, model ascetic [i de tr\ire, fiind `ncununat\ cu toate virtu]ile,
dintre care cea a fecioriei este `n frunte. Sf=ntul Chiril al Alexandriei
analizeaz\ toate locurile din Sf=nta Scriptur\ referitoare la Sf=nta
Fecioar\ Maria, sco]=nd `n relief rolul acesteia `n plan soteriologic, ca
ocrotitoare a neamului omenesc, ajut\toare, rug\toare [i mijlocitoare
c\tre Fiul s\u Domnul nostru Iisus Hristos. Sf=ntul Epifanie de Salamina cunoscut ca mare ap\r\tor al ortodoxiei `n fa]a ereziilor, vorbe[te
despre via]a neprih\nit\ a Fecioarei Preacurate `mpotriva unor eretici
care denaturau cinstirea Maicii Domnului, consider=ndu-o uneori o femeie obi[nuit\, neg=nd pururea fecioria Maicii Domnului (ca antidicomariani]ii), alteori o preoteas\ deosebit\, c\reia `i aduceau daruri ca lui
Dumnezeu (colirindienii). {i Sf=ntul Epifanie face o paralel\ `ntre Eva,
prin care a venit moartea [i Sf=nta Fecioar\ Maria pe care o nume[te

INTRODUCERE

9

Maica Vie]ii, lu=ndu-[i argumentele din Sf=nta Scriptur\ [i Sf=nta
Tradi]ie.
{i `n Apus, Maica Domnului s-a bucurat de o cinstire deosebit\, a[a
cum reiese din scrierile Sfin]ilor Ilarie de Pictavium [i Ambrozie, a
Ferici]ilor Ieronim [i Augustin, Petre Hrisologul [i Leon cel Mare. De
men]ionat este c\ Fericitul Ieronim a scris un tratat Despre fecioria
perpetu\ a Fecioarei Maria, ap\r=nd `nv\]\tura ortodox\ fa]\ de unele
r\st\lm\ciri eretice. De la Fericitul Augustin sunt demne de re]inut
c=teva idei, [i anume, rela]ia dintre Sf=nta Treime [i Maica Domnului,
Fecioara Maria s-a n\scut cu p\catul originar, Maica Domnului – „figura [i chipul Bisericii” [i cinstirea deosebit\ adus\ Maicii Domnului.
~n secolele VI-VIII, `n R\s\rit, s-a dezvoltat literatura omiletic\ [i
imnografic\ prin Gherman al Constantinopolului, Sf=ntul Ioan Damaschin, Sfin]ii Roman Melodul [i Andrei Criteanul, care, prin predicile [i imnele `nchinate Maicii Domnului, au realizat o adev\rat\
teologhisire la ~ntruparea Domnului din Sf=nta Fecioar\ [i rolul
Sfintei Fe-cioare `n timpul vie]ii [i dup\ adormirea sa.
De asemenea sunt cerceta]i [i scriitorii latini Grigorie de Tours,
Grigorie cel Mare [i Isidor de Sevilla, care aduc m\rturii despre cinstirea Maicii Domnului `n Apus, raportul ei cu M=ntuitorul Iisus Hristos, despre supravenerarea ei prin cult, icoane [i zidirea de biserici [i
despre aspectele soteriologice [i eshatologice ale faptelor [i persoanei
Maicii Domnului.
Capitolul de mare sintez\ teologic\, intitulat: Fecioara Maria `n
spiritualitatea patristic\, aduce `n prim plan cultul adus Fecioarei Maria
`n Sf=nta Scriptur\ [i Sf=nta Tradi]ie, c=nt\rile [i rug\ciunile adresate
Maicii Domnului, s\rb\torile `nchinate Sfintei Fecioare, cultul ce i s-a
adus `n timpul crizei iconoclaste (725-843) [i imnul acatist.
Cultul Maicii Domnului este legat de cinstirea M=ntuitorului Iisus
Hristos [i el se observ\ `n toat\ perioada patristic\, prezent=nd mici deosebiri de la o regiune la alta [i de la o epoc\ la alta. Cu trecerea timpului
s-au ad\ugat s\rb\tori noi ca: Intrarea `n biseric\ a Maicii Domnului (21
noiembrie), A[ezarea ve[m=ntului N\sc\toarei de Dumnezeu `n Vlaherne (21 iulie), Punerea `n racl\ a Br=ului Maicii Domnului (31 august),
Acoper\m=ntul Maicii Domnului (1 octombrie) [i Soborul Maicii Domnului (26 decembrie). Pentru fiecare din aceste s\rb\tori, P\rintele Dr.
Adrian Lucian Dinu aduce dovezi patristice [i istorice, cercet=nd formele de manifestare ale credincio[ilor precum [i c=nt\rile [i rug\ciunile
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adresate, aflate `n r=nduielile biserice[ti din aceste zile. Autorul acord\
o aten]ie deosebit\ [i Imnului Acatist, rug\ciune cu un bogat con]inut
teologic, care are drept scop preacinstirea Maicii Domnului ca N\sc\toare de Dumnezeu [i ocrotitoare a cre[tinilor.
~n Concluzii se subliniaz\ `nc\ o dat\ c\ Sfin]ii P\rin]i [i Scriitorii
Biserice[ti au mers pe o linie ortodox\ cu privire la doctrina despre
Fecioara Maria, N\sc\toarea de Dumnezeu [i la cultul liturgic adus ei de
credincio[ii ortodoc[i, care fac deosebire `ntre adorarea adus\ lui Dumnezeu, Tat\l, Fiul [i Sf=ntul Duh, preacinstirea datorat\ Maicii Domnului [i cinstirea sfin]ilor, a moa[telor, a Sfintei Cruci [i a icoanelor.
Not\m c\ autorul nu s-a l\sat ispitit de a polemiza cu unele exager\ri ale preacinstirii Maicii Domnului, sau cu ignorarea acestei preacinstiri, de c\tre unii cre[tini, ci a urm\rit [i a reu[it, apreciem noi, s\
aduc\ `naintea cititorilor icoana real\ a Sfintei Fecioare Maria a[a cum
au `nf\]i[at-o Sfin]ii P\rin]i.
Autorul adaug\ [i o list\ cu izvoare [i lucr\ri auxiliare pe care le-a
consultat. Este de remarcat c\ a fost ar\tat\ [i literatura rom=neasc\
privind subiectul tratat, sco]=ndu-se astfel `n eviden]\ faptul c\ Biserica
noastr\ [i-a fundamentat doctrina [i cultul Maicii Domnului pe `nv\]\tura [i practica Sfintei Scripturi [i a Sfin]ilor P\rin]i.
Lucrarea prezentat\ ni se `nf\]i[eaz\ `ntr-o exprimare teologic\,
[tiin]ific\ [i literar\ corect\. Citirea ei ne `nt\re[te dragostea fa]\ de
Preacurata Fecioar\, ne introduce `n corul imnologic al Sfin]ilor P\rin]i
[i ne `ncredin]eaz\ c\ Maica Domnului este al\turi de noi atunci c=nd
rostim cu credin]\: „Prea Sf=nt\ N\sc\toare de Dumnezeu miluie[te-ne
pe noi”.
Felicit=nd c\lduros pe P\rintele autor pentru cercetarea literaturii
patristice, f\cut\ cu dragoste fa]\ de Maica Domnului [i cu competen]\,
recomand\m aceast\ lucrare spre studiu [i folos sufletesc.
Pr. Prof. univ. Dr. {tefan C. Alexe

Bucure[ti
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Considera]ii generale. Lucrarea de fa]\ `[i propune s\ expun\ tema
anun]at\ `n titlu printr-o abordare organizat\ pe dou\ direc]ii: prezentarea unor elemente de con]inut [i a modului `n care acest con]inut s-a
definit. Se [tie c\ operele Sfin]ilor P\rin]i sunt, `n acela[i timp, rodul
unei g=ndiri teologice [i al unei tr\iri duhovnice[ti. Accesul la Revela]ie
[i deci la adev\r este condi]ionat `ntotdeauna de tr\irea duhovniceasc\.
Se constituie astfel o materie profund\, un sub-text, orientat\ spre o
tematic\, spre un tip de scriere ales de fiecare Sf=nt P\rinte. Orientarea
aceasta ]ine de structura personalit\]ii lor [i de elemente de evolu]ie a
mentalit\]ii generale, adic\ de date personale, individuale [i de date contextuale. Astfel, Sfin]ii P\rin]i au devenit normativi pentru Biseric\ tocmai datorit\ faptului c\ au reu[it s\ se ridice de la elementele particulare
la valorile eterne, s\ transmit\ un model de via]\ [i de g=ndire duhovniceasc\ care au dep\[it timpul [i spa]iul.
Referitor la Maica Domnului, `n Teologia Sfin]ilor P\rin]i, se constat\ c\ adev\rul de credin]\ a fost perceput de la `nceput, evolu]ia formul\rilor aduc=nd aprofund\ri necesare, corespunz\toare evolu]iei
mentalit\]ii oamenilor din diferitele epoci istorice.
~n „Taina” Sfintei Fecioare Maria este cuprins `ntreg adev\rul despre Dumnezeu [i m=ntuirea oamenilor, adev\r pe care Biserica, `n
ansamblul ei, `l exprim\ sintetic `n troparul care se c=nt\ la Bunavestire:
„Ast\zi este `nceputul m=ntuirii noastre [i ar\tarea tainei celei din veac.
Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei se face [i Gavriil harul bine-l veste[te.
Pentru aceasta [i noi, `mpreun\ cu d=nsul, N\sc\toarei de Dumnezeu s\-i
strig\m: Bucur\-te, cea plin\ de har, Domnul este cu tine!”.
Prin Na[terea Domnului pe p\m=nt s-a `mplinit minunea cea mai
mare s\v=r[it\ de Dumnezeu pentru m=ntuirea noastr\, fapt inaccesibil
nou\ dac\ nu ar fi existat Maica Domnului, „Fecioara” din Nazaretul
Galileii (Luca 1, 26). Z\mislirea [i Na[terea Fiului lui Dumnezeu, mai
presus de orice `n]elegere, se arat\ ca o interven]ie direct\, special\ a
P\rintelui Ceresc, de felul celei prin care a f\cut cerurile [i p\m=ntul.

12

MAICA DOMNULUI ~N TEOLOGIA SFIN}ILOR P|RIN}I

Dumnezeu a creat lumea din nou, `n `ntregul ei, prin ~ntruparea M=ntuitorului Iisus Hristos din Fecioara Maria. Fiul ei nu a fost [i nu este un
simplu Om, ci a fost [i este Dumnezeu adev\rat [i Om adev\rat. Din
aceast\ realitate se eviden]iaz\ faptul c\ El a fost n\scut `n chip excep]ional, adic\ `n cur\]ie trupeasc\ [i sufleteasc\. Nimic `ntinat nu a
fost `n Na[terea Lui [i f\r\ pat\ a fost Maica Lui cea care L-a n\scut. Fecioara Maria L-a n\scut nu doar din s=ngiuirile ei, ci din puterea lui
Dumnezeu care a lucrat `n fiin]a ei. Acest lucru arat\ unitatea care s-a
`mplinit prin Fecioara Maria: Mam\ [i Fecioar\ `ntr-o singur\ persoan\
prin harul [i puterea lui Dumnezeu. Precum este unirea dintre suflet [i
trup tot a[a a v\zut Biserica unirea Mariei cu Fiul lui Dumnezeu. Nici
„trupul” nu este [i nu poate fi desconsiderat, nici sufletul nu tr\ie[te numai
prin el `nsu[i, ci am=ndou\ p\r]ile exist\ f\r\ a se anula una pe cealalt\.
Cum a fost sau cum s-a realizat ~ntruparea M=ntuitorului Hristos
prin Fecioara Maria nu se poate cunoa[te `n am\nunt, pentru c\ Dumnezeu a p\strat pentru Sine „Taina”. Cum a N\scut Fecioara pe Logosul,
Cel mai `nainte de veci, iar\[i r\m=ne o tain\ pentru noi. Ceea ce se [tie
este tocmai realitatea venirii M=ntuitorului `n lume prin Maica Domnului, realitate pe care Sf=nta Scriptur\ [i P\rin]ii Bisericii au `ncercat s\ o
arate c=t mai deplin. Se [tie c\ Fecioara Maria asculta cuvintele lui
Dumnezeu [i „le p\stra `n inima sa” (Luca 2, 19 [i 51), deci cele care
sunt mai presus de puterile noastre le cunoa[tem doar `n parte. Niciodat\
Dumnezeu nu S-a descoperit mai mult dec=t a fost nevoie [i niciodat\
sfin]ii nu au for]at inefabilul. Taina lui Dumnezeu a fost [i poate fi deslu[it\ numai pe calea ar\tat\ de El: smerenia sau chenoza. Prin
rug\ciune [i jertf\ au reu[it [i Sfin]ii P\rin]i s\ ne ofere o `nv\]\tur\ cuprinz\toare despre ea. ~ns\[i via]a Fecioarei Maria a fost o jertf\ permanent\ [i trebuie s\ vedem `n ea pe cea care, prima dintre to]i, s-a jertfit,
aduc=nd pe Dumnezeu `n lume. Cuv=ntul „Mam\” `nseamn\ `nt=i de
toate d\ruire [i jertfire pentru fiu: „Femeie iat\ fiul t\u! Apoi a zis ucenicului: iat\ mama ta!” (Ioan 19, 26-27).
Prin M=ntuitorul Hristos noi am putut ajunge fii ai lui Dumnezeu,
iar aceea care L-a n\scut `n lume pe Fiul lui Dumnezeu a devenit, `n
`n]eles real, Maica Domnului, iar `n sens duhovnicesc, pentru to]i cre[tinii, Maica noastr\.
Importan]a studiului despre Fecioara Maria. Referitor la `nv\]\tura
despre Maica Domnului nu se poate concepe o limitare la ceea ce se
spune doar `n Noul Testament sau `n profe]iile din Vechiul Testament.
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Biblia, `n ansamblul ei, vorbe[te destul de l\murit despre cea care a
n\scut pe M=ntuitorul lumii, pe Fiul lui Dumnezeu. Studiind dezvoltarea
`nv\]\turii despre Fecioara Maria numai conform datelor biblice sau
documentelor sinoadelor ori dup\ defini]iile dogmatice, nu se pot eviden]ia dec=t c=teva momente, neput=ndu-se crea dec=t o imagine de
ansamblu asupra ei. De aceea Biserica, prin scrierile Sfin]ilor P\rin]i [i
ale diferi]ilor autori biserice[ti, ofer\ o imagine mult mai cuprinz\toare
asupra Sfintei Fecioare.
Noul Testament arat\ c\ Preasf=nta Maic\ a Domnului a n\scut pe
M=ntuitorul lumii, pe Mesia, f\r\ s\ cunoasc\ b\rbat, ca fecioar\.
„Avem drept m\rturie la aceasta `ns\[i convorbirea dintre sf=ntul mesager, Arhanghelul Gavriil [i Preasf=nta Fecioar\ Maria” (Luca 1, 30-34).
Sfintele Evanghelii de la Matei [i de la Luca, descriind pe Iisus din
Nazaret [i pe „Fecioara” logodit\ cu Dreptul Iosif, arat\ c\ cea care L-a
n\scut pe Cuv=ntul lui Dumnezeu `n lume este Maic\ a Domnului.
Dumnezeu a venit `n lume [i a luat trup de carne, lucrare `mplinit\ `n
chip tainic de El, prin puterea [i vrerea Sa dumnezeiasc\, iar femeia care
a consim]it la aceasta este vrednic\ a fi numit\ Fecioar\, Preacurat\ [i
Maic\ a Domnului.
Luminat prin retrospectiva oferit\ de Noul Testament, `n Vechiul
Testament se g\se[te anun]at\ acea „Fecioar\” (almah) care a mijlocit,
prin Na[terea Fiului lui Dumnezeu, m=ntuirea oamenilor. Imaginea
acestei femei alese de Dumnezeu nu este una izolat\, misterioas\ [i f\r\
context. Femeia care va na[te pe Cel ce zdrobe[te capul [arpelui de demult, adic\ diavolul, este una real\, este o persoan\, de[i este reprezentat\ mai mult simbolic. C=nd se vorbe[te de „Fiica Sionului” sau „aleasa
lui Yahweh” se `n]elege „Eva cea nou\”, „Noul Israel” cea care `n Noul
Testament este numit\ foarte simplu [i frumos: „o fecioar\” care locuia
`n ora[ul Nazaret, „iar numele fecioarei era Maria” (Luca 1, 27).
~n timpul vie]ii publice a M=ntuitorului nostru Iisus Hristos, datele
despre Fecioara Maria sunt dispersate, ea neocup=nd un loc prioritar `n
predicarea Evangheliei. Totu[i, `n Evanghelia copil\riei M=ntuitorului
nostru Iisus Hristos, accentul cade pe credin]a, pe alegerea dumnezeiasc\ [i pe sfin]enia vie]ii Sfintei Sale Maici.
Maica Domnului este descris\ `n cuvinte alese `n Evanghelia
Sf=ntului Ioan, unde se vorbe[te despre ~ntruparea Cuv=ntului lui Dumnezeu. Cuv=ntul lui Dumnezeu S-a f\cut „Trup” (sarx), spune Sf=ntul
Ioan (1, 14), ceea ce arat\ c=t de important\ este realitatea ~ntrup\rii

14

MAICA DOMNULUI ~N TEOLOGIA SFIN}ILOR P|RIN}I

Domnului. ~n mai multe r=nduri aceast\ Sf=nt\ Evanghelie o aminte[te
[i pe Fecioara Maria, subliniindu-se astfel participarea ei nemijlocit\ la
restaurarea lumii `n M=ntuitorul Hristos. Fiul lui Dumnezeu a venit `n
lume „nu din s=nge, nici din poft\ b\rb\teasc\, ci de la Dumnezeu S-a
n\scut. {i Cuv=ntul S-a f\cut Trup [i S-a s\l\[luit `ntre noi [i am v\zut
slava Lui, slav\ ca a Unuia-N\scut din Tat\l, plin de har [i de adev\r”
(Ioan 1, 13-14).
Trecerea gradat\, de la Eva la „femeia” care va na[te pe Cel ce va
zdrobi capul [arpelui, la „Fiica Sionului” sau „Noul Israel”, apoi la Fecioara Maria (ale c\rei tr\s\turi sunt comune cu ale Bisericii), se
reg\se[te de-a lungul `ntregii Scripturi. Aceast\ trecere este prezentat\
concentrat `n capitolul 12 din Apocalipsa Sf=ntului Ioan. Unul din elementele comune, subliniate de `ntreaga Sf=nt\ Scriptur\, referitor la
m=ntuirea lumii este maternitatea divino-uman\ a celei alese de Dumnezeu. „Femeia” prin care Dumnezeu se descoper\ lumii face parte din
Revela]ia Lui [i este `mplinirea unei taine care-I apar]ine. Fecioara Maria
este, `ntr-un anume fel, singura persoan\ din care Cuv=ntul lui Dumnezeu
a ales S\-[i ia Trup omenesc.
Din cele spuse anterior se desprinde faptul c\ Fecioara Maria este
mereu prezent\ `n Sf=nta Scriptur\ [i c\ a avut un rol deosebit `n iconomia m=ntuirii. De aceea se poate considera c\ abordarea acestei
`nv\]\turi, a[a cum este ea `n operele Sfin]ilor P\rin]i [i scriitori biserice[ti, devine deosebit de important\, deoarece este vorba de o latur\
capital\ a vie]ii [i existen]ei Bisericii `ns\[i.
~ncadrarea `nv\]\turii despre Fecioara Maria `n literatura patristic\. Patrologia este „o disciplin\ a teologiei cre[tine, care cerceteaz\
sistematic via]a, operele [i `nv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i [i Scriitori biserice[ti din primele opt veacuri ale erei noastre”.
Patrologia este `ns\ [i o disciplin\ teologic\ care cuprinde pe to]i
marii autori cre[tini care au devenit `n timp normativi pentru `nv\]\tura
Bisericii, dar [i pe al]i autori care au deviat de la `nv\]\tura ortodox\.
„Nu-[i poate `nchipui nimeni o patrologie `n care s\ nu figureze un Tertulian, un Origen sau un Augustin”. Lucrarea de fa]\ `[i propune s\ se
ocupe, mai ales, de principalii reprezentan]i ai `nv\]\turii Bisericii,
adic\ de cei pe care-i numim ast\zi „Sfin]i P\rin]i”. „{tiin]a” lor
`nglobeaz\, `n mod obi[nuit, `n R\s\rit pe autorii de p=n\ la Sf=ntul Ioan
Damaschin (749), iar `n Apus pe cei p=n\ la papa Grigorie cel Mare
(604) sau Isidor de Sevilla (636).
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~ncep=nd cu primele secole cre[tine au existat numero[i autori care
au `ncercat s\ sistematizeze scrierile [i `nv\]\turile Sfin]ilor P\rin]i. Cel
dint=i care a alc\tuit o istorie a literaturii teologice a fost Fericitul
Ieronim prin cartea sa De viris illustribus `n care [i-a propus s\ r\spund\
p\g=nilor care acuzau pe cre[tini de mediocritate [i incultur\.
Din perspectiva `nv\]\turii despre Fecioara Maria o mare bog\]ie o
reprezint\ Teologia liturgic\, deoarece Biserica o c=nt\ pe Maica Domnului la fiecare slujb\, paraclis, `n Mineie, `n Octoih, `n Triod, `n Penticostar [i `n toate c\r]ile de slujb\. Un num\r imens de „theotokia”,
catisme, idiomele, canoane, irmoase sau rug\ciuni au fost `nchinate
celei care a n\scut pe Fiul lui Dumnezeu pe p\m=nt. Lucrarea de fa]\,
`ns\, `[i propune s\ prezinte mai pu]in, doar `n finalul ei, aceast\ latur\
liturgic\ sau cultic\ a credin]ei `n Maica Domnului.
~n ceea ce prive[te prezen]a Maicii Domnului `n scrierile Sfin]ilor
P\rin]i, se poate afirma c\ referirile lor, de[i pu]ine la `nceputurile cre[tinismului, s-au `nmul]it o dat\ cu libertatea de exprimare a credin]ei
(313) [i, mai ales, datorit\ necesit\]ii contracar\rii diverselor secte.
~nv\]\tura despre Maica Domnului a devenit chiar o „problem\”, mai
ales `n secolul al V-lea, prin disputele dintre Nestorie [i Sf=ntul Chiril,
c=nd a fost necesar\ o `ntrunire sinodal\ pentru clarificarea acesteia.
~n prezenta lucrare se va `ncerca eviden]ierea, cu detalii semnificative, a ceea ce anume s-a scris despre Fecioara Maria, `ncep=nd cu
primele veacuri cre[tine, ce referiri s-au f\cut asupra ei de c\tre un autor
sau altul. Abordarea autorilor patristici se va face `n ordinea lor cronologic\, ar\t=ndu-se izvoarele, leg\turile [i mai ales, consecin]ele create
prin tratarea acestui subiect. Cercetarea se va face `n sens „integrator”,
adic\ nesepar=nd pe Maica Domnului de M=ntuitorului Hristos. ~n sens
ortodox, se poate vorbi de Fecioara Maria numai `n contextul general al
~ntrup\rii Domnului sau al hristologiei. ~n acest cadru se poate analiza
`nv\]\tura despre Fecioara Maria, pentru c\ numai acesta este edificator
[i autentic. Sfin]ii P\rin]i n-au scris lucr\ri separate despre Maica
Domnului `n care s\ se vad\ o autonomie a ei fa]\ de Fiul lui Dumnezeu.
Ace[tia n-au considerat pe Sf=nta Fecioar\ ca o ultim\ verig\ dintr-un
lan] de zei]e feminine c\reia s\ i se fi adus un cult singular, ci au c\utat
s\ respecte ceea ce cuvintele M=ntuitorului au ar\tat [i ceea ce
Scripturile au p\strat. Fecioara Maria nu a avut o natur\ „superioar\”
celorlalte fiin]e omene[ti [i nu a fost m\rturisit\ dec=t `n duhul Sfintei
Scripturi.
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Studiile despre Fecioara Maria au `nceput s\ apar\ mai ales spre
sf=r[itul secolului al XIX-lea [i `nceputul secolului al XX-lea, c=nd s-a
deschis o epoc\ de revalorizare a Teologiei Sfin]ilor P\rin]i. O dat\ cu
constituirea Bisericilor na]ionale, cu organizarea unui `nv\]\m=nt teologic adecvat s-au putut a[eza `n lumin\ lucr\rile Sfin]ilor P\rin]i [i s-au
putut face comentarii asupra lor.
~n spa]iul rom=nesc, ortodox, despre Maica Domnului au scris,
av=nd o contribu]ie considerabil\ la r\sp=ndirea dreptei `nv\]\turi asupra ei, mari teologi precum: Pr. Acad. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Pr.
Prof. Dr. Ioan G. Coman, Pr. Prof. Dr. {tefan Alexe, Diac. Prof. Dr.
Constantin Voicu, Pr. Prof. D. Fecioru, Pr. Olimp C\ciul\, Pr. Nicolae
Buzescu [i al]ii.
Metoda de lucru. ~n elaborarea acestui studiu despre „Maica Domnului `n Teologia Sfin]ilor P\rin]i”, punctul de plecare `l constituie
primele m\rturii patristice, de la `nceputul secolului al II-lea, deci imediat dup\ trecerea Apostolilor din via]a aceasta, continu=nd cu autorii
primului period patristic, un punct culminant fiind cel legat de Sinodul
Ecumenic de la Efes (431).
Abordarea `nv\]\turii despre Fecioara Maria din capitolele
urm\toare se va face at=t la P\rin]ii [i scriitorii biserice[ti din R\s\rit c=t
[i la cei din Apus p=n\ `n sec. al VIII-lea sau, mai precis, p=n\ la Sf=ntul
Ioan Damaschin. Un capitol final al lucr\rii `l va constitui cultul [i
s\rb\torile Maicii Domnului `n primele opt veacuri ale Bisericii. Studiul
se va referi [i la scrierile apocrife `n m\sura `n care aduc ceva nou [i folositor `n m\rturisirile de credin]\ [i `n literatura liturgic\ a Bisericii.
Va fi, a[adar, o metod\ de lucru diacronic\, dar [i sincronic\, `n sensul c\ se va ar\ta cum s-a dezvoltat `nv\]\tura despre Maica Domnului
`n timp, prin aporturile particulare [i colective succesive. Se va eviden]ia, de asemenea, modul cum s-a sintetizat [i a influen]at `nv\]\tura
despre Fecioara Maria cultul [i doctrina Bisericii `n ansamblul ei. Principiile urmate sunt cele ale istoriei moderne, adic\ cele care impun cunoa[terea izvoarelor, cercetarea lor critic\ [i expunerea sistematic\ a
ideilor.
Terminologie [i expresii. Se impun acum, la `nceput, [i c=teva considera]ii asupra unor termeni din con]inutul lucr\rii: „Teologia” Sfin]ilor
P\rin]i, „Preasf=nt\”, „Pururea-Fecioar\”, dar [i asupra unor termeni pe
care nu `i vom utiliza, precum „mariologie”, de[i sunt consacra]i `n alte
p\r]i ale lumii. Termenul de „Teologie”, „teolog” a fost de multe ori
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`ntrebuin]at de c\tre P\rin]ii [i scriitorii biserice[ti sau de simplii
credincio[i ai Bisericii. A fost `ns\ explicat mai pu]in de `nv\]a]ii lumii.
Cuv=ntul `n sine, considerat `n sens literal, desemneaz\ vorbirea de sau despre Dumnezeu. Cuv=ntul despre Dumnezeu la Sfin]ii P\rin]i a fost `ns\
cuv=nt cu Dumnezeu, adic\ a fost tr\irea autentic\ [i permanent\ a
Evangheliei Lui. Tocmai prin faptul c\ autorii scrierilor din secolele respective au ar\tat adev\rul tr\it de ei `n[i[i, adev\r al lui Dumnezeu,
adev\r mo[tenit [i apoi predat genera]iilor urm\toare, arat\ c\ Teologia
lor a fost una vie, ziditoare, `nnoitoare [i autentic\.
Teologia Bisericii a avut o viziune unitar\ asupra hristologiei. Persoana [i `nv\]\tura Domnului nostru Iisus Hristos au fost abordate unitar
de c\tre Sfin]ii P\rin]i. Leg\tura M=ntuitorului nostru Iisus Hristos cu
Maica Sa Preasf=nt\ a fost considerat\ de ace[tia apropiat\, duhovniceasc\ [i real\. De aceea, `n scrierile Sfin]ilor P\rin]i nu este un capitol
aparte asupra Maicii Domnului, a[a cum a ap\rut dup\ 1054 `n Apus. ~n
R\s\rit a fost `ntotdeauna aceea[i Teologie, centrat\ pe hristologie [i
pnevmatologie [i `n care celelalte adev\ruri de credin]\ nu se desprind
din acestea, ci `mbog\]esc credin]a cea una.
~n ceea ce prive[te persoana [i identitatea Fecioarei Maria, au existat
`n timp controverse care au culminat `n sec. al V-lea. Au mai existat [i
dup\ aceea, adic\ `n perioada a treia patristic\, controverse legate de
cinstirea icoanelor, a relicvelor sfinte, toate `nscriindu-se pe fondul
problemei generale de cinstire a Persoanei M=ntuitorului Iisus Hristos.
Un parcurs asem\n\tor `nv\]\turii hristologice a avut [i `nv\]\tura
despre Maica Domnului `n formul\rile Sinoadelor: s-a ar\tat rolul ei,
calit\]ile de N\sc\toare de Dumnezeu [i Pururea-Fecioar\ [i cinstirea ce
i se cuvine prin cultul public [i privat. Singura defini]ie doctrinar\ privitoare la Fecioara Maria a fost aceea de la Sinodul de la Efes (431) prin
care s-a ar\tat c\ ea este „N\sc\toare de Dumnezeu” (Theotokos). ~n
`ntregime hristologic\ [i nu „mariologic\”, hot\r=rea Sinodului din 431
[i-a g\sit `n literatura teologic\ a veacurilor precedente justificarea, gener=nd, totodat\, m\rturii `n favoarea preacinstirii Sfintei Fecioare de
c\tre Dumnezeu `n majoritatea operelor P\rin]ilor Bisericii. Dumnezeu
~nsu[i S-a ~ntrupat devenind M=ntuitorul nostru [i, totodat\, Om
des\v=r[it. „~nomenirea” Lui s-a `mplinit `ns\ prin Fecioara Maria care
se arat\ nedesp\r]it\ de lucrarea [i Persoana lui Hristos. Maria este Maica Logosului ~ntrupat, a Cuv=ntului lui Dumnezeu [i de aceea ea poate
fi numit\ „Maica lui Dumnezeu” [i „N\sc\toare de Dumnezeu”. Ea este
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Maic\ pentru Cineva [i nu a „ceva”, fiind locuit\ de Dumnezeu [i primind pe ~nsu[i Dumnezeu `n p=ntecele ei.
Leg\tura foarte apropiat\ dintre Dumnezeu [i Fecioara Maria a fost
mult pre]uit\ `n R\s\rit. Tradi]ia, manifestat\ oral sau `n scris, ca [i celelalte referiri la Fecioara Maria (imnografice, poetice), cu toate c\ nu au
constituit vreodat\ obiectul unor defini]ii doctrinare exacte, au avut o
puternic\ rezonan]\ `n cadrul Teologiei cre[tine.
Motivarea [i actualitatea temei. ~nv\]\tura despre Maica Domnului
`n Teologia Sfin]ilor P\rin]i nu este dec=t expresia sau ilustrarea
`nv\]\turii lor despre unirea ipostatic\ dintre natura divin\ cu cea uman\
`n Persoana M=ntuitorului nostru Iisus Hristos.
Obiectivul acestei lucr\ri este de a ar\ta, `n Teologia Sfin]ilor
P\rin]i, c\ Maica Domnului reprezint\, pe de o parte, leg\tura organic\
[i legitim\ a tuturor oamenilor cu Dumnezeu, iar pe de alt\ parte, posibilitatea `ndumnezeirii omului. Cinstirea Maicii Domnului deriv\ nemijlocit din credin]a `n M=ntuitorul Iisus Hristos, iar modul cum Sfin]ii
P\rin]i au concretizat `n scris acest lucru, constituie obiectul lucr\rii de
fa]\. Este de actualitate aducerea unor clarific\ri asupra locului Maicii
Domnului `n Tradi]ia primului mileniu cre[tin, acela[i pentru R\s\rit c=t
[i pentru Apus. Fecioara Maria a fost cinstit\, l\udat\, c=ntat\ [i chemat\
`n ajutor pentru c\ pe to]i cre[tinii `i lega aceea[i credin]\.
Ar fi impropriu dac\ `n aceast\ lucrare s-ar aborda `nv\]\tura despre
Maica Domnului `n operele Sfin]ilor P\rin]i din perspectiva strict\ a Teologiei contemporane, poate prea distinct confesionalizat\. Se [tie c\
P\rin]ii Bisericii au exprimat ceea ce a unit pe oameni `n credin]a `n
Hristos, dar au luat, totodat\, atitudine fa]\ de ceea ce era contrar acestei
credin]e, fapt pe care [i prezenta cercetare dore[te s\-l exprime.
Studiul acesta despre Maica Domnului `n operele Sfin]ilor P\rin]i [i
scriitori biserice[ti nu se dore[te a fi o dezvoltare lung\ [i tehnic\, ci un
parcurs diacronic, abordabil pentru `n]elegerea just\ a subiectului. Maica Domnului a fost dintotdeauna pentru cre[tini un pisc al credin]ei [i
evlaviei [i chiar Sfin]ii P\rin]i `n[i[i au r\mas m\rturii peste veacuri `n
acest sens. De aceea, chiar `ntr-o abordare academic\, nu se poate face
abstrac]ie de aceste realit\]i.
~n Biserica Ortodox\, exist\ de mult\ vreme nevoia unui studiu
am\nun]it asupra Maicii Domnului. Situa]ia aceasta este evident\ mai
ales ast\zi c=nd Preasf=nta Fecioar\ este „cercetat\” tot mai mult de
celelalte confesiuni cre[tine `n cadrul mai larg al ecumenismului. De
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aceea acest studiu se vrea a fi un „r\spuns ortodox” din perspectiva literaturii patristice de p=n\ la 749, anul `n care ultimul mare P\rinte al
Bisericii, Sf=ntul Ioan Damaschin, a trecut la Domnul.
Lucrarea de fa]\ nu este un studiu din perspectiv\ „ecumenic\” asupra Maicii Domnului `n care s\ se eviden]ieze diverse puncte de vedere
asupra Sfintei Fecioare. Sfin]ii P\rin]i au fost [i ei preocupa]i de realizarea unit\]ii cre[tine [i chiar s-au jertfit pentru ea, dar au considerat mereu
c\ aceasta se poate realiza numai prin `ntoarcerea la ortodoxia credin]ei
[i a tr\irii. Biserica dorit\ de M=ntuitorul Iisus Hristos este o Biseric\
vie, care n-a `ncetat s\ existe vreo clip\, fiind departe de a fi doar un vis.
Nevoia cresc=nd\ de `ntoarcere la aceea[i Biseric\, Una, Sf=nt\, Apostoleasc\ [i Soborniceasc\, `nseamn\ nevoia unei Teologii unitare `n care
Tradi]ia P\rin]ilor `[i cap\t\ locul ei firesc.
A[adar, din cadrul actual al Teologiei nu poate s\ lipseasc\ o m\rturie
ortodox\ asupra Maicii Domnului. Lucrarea de fa]\ `[i propune s\ arate
c=t mai precis ceea ce au g=ndit [i au scris despre Fecioara Maria Sfin]ii
P\rin]i [i scriitorii biserice[ti care au tr\it p=n\ `n veacul al VIII-lea.
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Partea I
~NV|}|TURA DESPRE MAICA DOMNULUI
~N LITERATURA PATRISTIC| DIN PRIMELE TREI SECOLE

P\rin]ii Apostolici
Dac\ ar fi studiat\ dezvoltarea `nv\]\turii despre Fecioara Maria numai conform datelor biblice sau documentelor sinoadelor ori dup\ defini]iile dogmatice nu s-ar putea sublinia dec=t c=teva momente sau s-ar
realiza doar o imagine de ansamblu asupra Sfintei Fecioare. Biserica,
prin scrierile Sfin]ilor P\rin]i, ofer\ `ns\ o imagine complet\, acestea
constituind tradi]ia vie sau via]a `ns\[i a celor ce au crezut [i cred `n
Dumnezeu [i `n ale[ii S\i.
Dup\ cum s-a men]ionat deja aici, Teologia cre[tin\ a fost centrat\
pe `nv\]\tura despre cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi. Apostolii [i
ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos s-au str\duit s\ l\mureasc\ rolul
venirii Lui `n lume, cele despre Patima [i, mai ales, cele despre ~nvierea
Sa. „Kerygma” apostolic\ nu a cuprins de la `nceput detalii privind
~ntruparea din Fecioara Maria a Domnului nostru, dar destul de
devreme Sfin]ii P\rin]i s-au `ntors c\tre aceast\ latur\ a `nv\]\turii Bisericii. Unii teologi, mai ales str\ini16, au vorbit despre r\m=nerea
Maicii Domnului `ntr-un „clar-obscur”, at=t `n Vechiul Testament, c=t
[i `n Noul Testament, adic\ o prezen]\ t\cut\ a ei [i mai ales dup\ via]a
p\m=nteasc\ a M=ntuitorului. Dar aceast\ prezen]\ „discret\” a Maicii
Domnului `n Evanghelii [i `n perioada de dup\ ~nvierea Domnului
nostru a fost totodat\ pentru Sfin]ii P\rin]i, metaforic exprimat, o
prezen]\ „r\sun\toare” prin t\cerea ei!
~nv\]\tura despre Maica Domnului a `nceput s\ se structureze `ntr-un
mediu greco-roman ostil care putea foarte u[or s\ o influen]eze negativ.
Existau divinit\]i feminine peste tot `n lumea veche. „Zei]e-mame”
aveau romanii (Magna Mater), frigienii (Cybele), locuitorii Palestinei
(Astarte), locuitorii Egiptului (Isis) [i mul]i al]ii. Tocmai de aceea
P\rin]ii au avut mereu `n vedere faptul de-a nu se da interpret\ri gre[ite
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sau s\ se provoace ambiguit\]i privind persoana [i rolul Maicii Domnului. Biserica a „impus”, `n timp, imaginea Sfintei Fecioare ca predic\ a
faptei [i a cuv=ntului `n discre]ie dar [i `n fermitate [i claritate.
Conjunctura `n care Biserica se dezvolta era neprielnic\, `ns\ aceasta [i-a g\sit drum printre toate piedicile care i se puneau, poate mai ales
din interior, prin diversele erezii [i schisme. Biserica nu [i-a dezvoltat
niciodat\ o doctrin\ prin raportare la alta, exterioar\ ei, ci prin grija de
a p\stra [i `mbog\]i „mo[tenirea” l\sat\ de Dumnezeu ~nsu[i. Este drept
c\ au existat [i replici la atacurile diferitelor secte. Doche]ii [i ebioni]ii
sunt, de exemplu, numai dou\ din sectele de la `nceputurile cre[tinismului care au `ncercat s\ impun\ o p\rere contrar\ celei propov\duite de
c\tre Sfin]ii Apostoli. Doche]ii negau, `n esen]\, umanitatea M=ntuitorului Hristos, `ncerc=nd s\-L reduc\ la o simpl\ aparen]\. Ace[tia se
apropiau foarte mult de gnostici care afirmau c\ M=ntuitorul nu a avut
un trup real, ci a tr\it [i a murit doar `n aparen]\. A fost o fiin]\ spiritual\
[i deci na[terea Sa din Fecioara Maria nu a fost real\. Ebioni]ii negau cu
totul dumnezeirea [i Na[terea curat\ a M=ntuitorului din Maica Sa. Ei
pretindeau c\ Domnul nostru Iisus Hristos a fost fiul natural al Dreptului Iosif [i al Fecioarei Maria. Cu toate acestea `ns\, ei credeau c\ Hristos a fost Mesia [i a[teptau `ntoarcerea Lui `ntru slav\17.
~n con[tiin]a sa, Biserica `ns\ a tr\it de la `nceput adev\rul revelat de
Sf=nta Scriptur\ asupra Fecioarei Maria. La `nceput, literatura cre[tin\
nu a f\cut referiri numeroase la Maica Domnului, aceasta raport=ndu-se
mai mult la datele oferite de Noul Testament. Spre exemplu, Sf=ntul
Policarp (c.155) nu-i aminte[te m\car numele, iar apologetul Meliton al
Sardelor o numea simplu: „Maria, Mielu[eaua cea bun\” [i „o Fecioar\”18.
Teologia P\rin]ilor Apostolici referitoare la Maica Domnului a fost
simpl\, direct\ [i axat\ pe m\rturisirea c=torva adev\ruri: M=ntuitorul
Iisus Hristos S-a n\scut din Fecioara Maria prin puterea Sf=ntului Duh;
Fecioara este cu adev\rat Maic\ a Lui; este preacurat\ fiind ocrotit\ de
puterea lui Dumnezeu.
Trebuie spus, totodat\, c\ nu se cunosc ast\zi dec=t c=]iva P\rin]i
ai epocii primare a Bisericii sau scrieri ale lor: Sf=ntul Ignatie de Antiohia, Sf=ntul Policarp de Smirna, Clement al Romei, Papias, lucrarea
„P\storul” a lui Herma, „Scrisoarea lui Barnaba”, „Scrisoarea c\tre
Diognet”.
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~n cele ce urmeaz\ se va ar\ta cum a fost „sus]inut\” `nv\]\tura despre Maica Domnului `nc\ din primele decenii ale secolului al II-lea din
era cre[tin\ de c\tre P\rin]ii Apostolici.
Sfântul Ignatie Teoforul (c.107)19
M\rturisirea de credin]\ a Sf=ntului Ignatie Teoforul. Maica Domnului a fost totdeauna `n inimile [i `n g=ndurile celor ce erau sau deveneau cre[tini. Credin]a `n ea `ncepea s\ constituie un adev\r fundamental al Bisericii. ~nc\ de la `nceputurile cre[tinismului preocuparea
P\rin]ilor apostolici a fost aceea de a ap\ra realitatea existen]ei
p\m=nte[ti a M=ntuitorului, realitatea Na[terii, a Patimilor [i a ~nvierii
Sale. To]i cuno[teau adev\rurile despre existen]a lui Iisus din Nazaret [i
to]i [tiau c\ „Acesta este Hristosul” (Ioan 7, 41), dup\ cum `l nume[te
Evanghelia. M=ntuitorul Hristos era din mijlocul poporului, fusese atins
de mul]i, tr\ise printre ei [i ar fi fost absurd s\ se conteste existen]a Lui.
Acest lucru f\c=ndu-l totu[i mul]i eretici, Sfin]ii P\rin]i s-au v\zut
nevoi]i s\ apere adev\rurile despre venirea Fiului lui Dumnezeu `n
lume, despre cur\]ia sufleteasc\ [i trupeasc\ a Maicii Lui, despre cinstea
care i se cuvine Fecioarei care s-a `nvrednicit s\ nasc\ pe Cuv=ntul lui
Dumnezeu.
Sf=ntul Ignatie Teoforul (c.107) este cel dint=i slujitor al Bisericii,
de dup\ perioada Sfin]ilor Apostoli, care vorbe[te despre Maria `n sensul continu\rii teologiei Noului Testament. Prelungind Teologia
Sf=ntului Apostol Pavel, el propune o aprofundare a evenimentului istoric al venirii M=ntuitorului Hristos `n lume. Fragmentele `n care
aminte[te de Fecioara Maria sunt cuprinse `n cele c=teva Epistole, trimise diferitelor comunit\]i cre[tine din Asia Mic\. Sf=ntul Ignatie a scris
diferitelor Biserici pe c=nd era dus la Roma spre a fi judecat [i condamnat pentru credin]a sa. ~n acele `mprejur\ri grele, el `ndemna cu t\rie pe
credincio[i s\ fie statornici `n credin]\, o credin]\ transmis\ prin Sfin]ii
Apostoli [i `n care locul Fecioarei Maria este principal.
~n dorin]a sa de a fi mai repede cu Hristos, ucenicul Sf=ntului Ioan
Evanghelistul, Sf=ntul Ignatie Teoforul scria: „Domnul nostru Iisus
Hristos, dup\ iconomia dumnezeiasc\, a fost N\scut de Maria care este
din semin]ia lui David [i din Duhul Sf=nt (…). Fecioria Mariei, Na[terea
[i Patimile Domnului au r\mas ascunse prin]ului acestei lumi, trei taine
`mplinite `ntr-o t\cere deplin\”20.
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Maternitatea Fecioarei Maria este, `n concep]ia Sf=ntului Ignatie, garan]ia ~ntrup\rii Fiului lui Dumnezeu `n lume. Mai mult, m=ntuirea propov\duit\ de Biseric\ nu este simpl\ revelare desp\r]it\ de tainele cere[ti
(a[a cum credeau gnosticii21), ci este lucrarea divino-uman\ a M=ntuitorului ~nsu[i, Logosul lui Dumnezeu ~ntrupat din Maria: „Dac\ vreunul
v\ vorbe[te despre Iisus Hristos `ntr-un chip str\in de al nostru, astupa]i-v\
urechile. El este din stirpea lui David, El este (Fiu) al Mariei. El S-a
n\scut cu adev\rat, a m=ncat, a b\ut, a fost persecutat sub Pilat din Pont,
a fost r\stignit cu adev\rat [i a murit dar, cu adev\rat, a `nviat din mor]i”22.
Iconomia sau lucrarea lui Dumnezeu `n lume s-a ar\tat deplin,
spune Sf=ntul Ignatie prin purtarea Fiului de c\tre Fecioara Maria, maternitate care se reflect\ `n toate etapele: de concepere, de graviditate,
de na[tere, dar [i dup\ moartea [i ~nvierea Lui Hristos: „Unde este
l\ud\ro[enia celor ce se proclam\ `n]elep]i? Cu adev\rat Dumnezeul
nostru a fost purtat `n p=ntece de Fecioara Maria, dup\ iconomia lui
Dumnezeu, El este din semin]ia lui David cel adev\rat, dar de la Duhul
Sf=nt; El este [i Fiu n\scut [i Fiu botezat, pentru a cur\]i totul cu dragostea Sa”23.
A[adar, at=t Z\mislirea c=t [i Na[terea pe p\m=nt a Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria sunt, pentru Sf=ntul Ignatie, „semne” sau realit\]i p\strate de toate Bisericile locale. Relatarea sa pare a fi desprins\
dintr-un simbol primar al Bisericii: „Voi s\ fi]i pe deplin convin[i `n
ceea ce prive[te pe Hristos, Dumnezeul nostru. El este din semin]ia lui
David dup\ Trup, dar este Fiul lui Dumnezeu dup\ voin]a [i puterea lui
Dumnezeu, n\scut cu adev\rat din Fecioara Maria”24.
~n aceste citate se afl\ germenii viitoarei teologii cre[tine, mereu `n
antitez\ cu bizarele „sisteme gnostice”25. Z\mislirea, purtarea `n p=ntece
[i apoi Na[terea Fiului lui Dumnezeu de c\tre Maica Domnului nu sunt
fapte izolate, ci evenimente voite de Dumnezeu ~nsu[i printr-un plan
care dep\[e[te istoria dar care asum\, totu[i, timpul [i spa]iul. ~ntr-un
frumos „imn” liturgic, Sf=ntul Ignatie subliniaz\ aspectele realit\]ii istorico-m=ntuitoare ale Na[terii M=ntuitorului din Fecioara Maria:
„Unul singur este Doctorul, dumnezeiesc [i omenesc; N\scut [i firesc;
N\scut din Trupul lui Dumnezeu: `n moarte, Via]\ adev\rat\. {i din
Maria [i din Dumnezeu; Mult r\bd\tor [i p\timitor, Iisus Hristos, Domnul nostru”26.
Se observ\ `n Teologia acestui Sf=nt P\rinte „unitatea” dintre Domnul nostru Iisus Hristos [i Fecioara Maria `n tot ceea ce se `mpline[te
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m=ntuitor `n lume. ~n succesiunea evolutiv\ a ac]iunilor Sale, de la
~ntrupare [i p=n\ dup\ ~nviere, M=ntuitorul Hristos are l=ng\ Sine
prezen]a plin\ de smerenie a Fecioarei Maria.
A[adar, se poate afirma c\ unul din „polii” propov\duirii cre[tine
era acela despre na[terea feciorelnic\ a Maicii Domnului, a lu\rii Trupului omenesc din ea de c\tre Fiul lui Dumnezeu. Persoana [i lucrarea
Maicii Domnului era integrat\ armonios [i deplin `n doctrina hristologic\27. Sf=ntul Ignatie se str\duie[te s\ combat\ pe doche]i, vorbind
despre Hristos Cel n\scut din neamul lui David [i „cu adev\rat dintr-o
Fecioar\”28, dar m\rturise[te totodat\ maternitatea virginal\ `ntr-o form\
care `mbrac\ ceea ce se va numi mai t=rziu „Crezul” sau „Simbolul credin]ei”. Ca [i `n alte p\r]i29, autorul subliniaz\ realitatea Na[terii
Domnului din Fecioara Maria pentru a `nt\ri [i alte adev\ruri de credin]\
cum ar fi: Patimile, R\stignirea [i ~nvierea Lui.
Pe fondul unei insisten]e `n sublinierea leg\turii M=ntuitorului cu
oamenii prin Fecioara Maria, a ap\rut ideea leg\turii dintre Na[terea din
veci a M=ntuitorului, cu Na[terea Sa `n timp. Este una din ideile fundamentale `n `nv\]\tura cre[tin\ despre Maica Domnului, a[a cum este [i
cea despre „Theotokos” care se reg\se[te `ntr-o alt\ form\ `n scrierile
acestui Sf=nt P\rinte: „Dumnezeul nostru a fost purtat `n s=nul Mariei”30.
Sf=ntul Ignatie Teoforul vorbe[te despre un plan al m=ntuirii
`mplinit de Dumnezeu prin Fecioara Maria, care L-a purtat cu adev\rat,
L-a N\scut prin puterea Sf=ntului Duh pe M=ntuitorul Hristos. Autorul
folose[te cuv=ntul „iconomia” lui Dumnezeu, termen care a devenit `n
timp element principal `n doctrina cre[tin\.
M\rturia Sf=ntului Ignatie prezint\ o valoare deosebit\, deoarece se
raporteaz\ la Evanghelii, le confirm\ [i aduce dovada m\rturisirii de
credin]\ a primilor ucenici ai Domnului. Se relev\, totodat\, faptul c\
`nv\]\tura sa avea autoritatea care-i venea direct de la Apostoli.
Simbolurile de credin]\
Primele „manifest\ri” ale credin]ei s-au concretizat [i `ntr-o serie de
codific\ri ale `nv\]\turii cre[tine. Simbolul „apostolic” sau primar al Bisericii `[i are, ne`ndoielnic, r\d\cinile `n Sfintele Evanghelii. Structura
diferitelor simboale, nu doar a celui men]ionat este trinitar\ [i se inspir\
din porunca M=ntuitorului nostru Iisus Hristos de la Matei 28, 19.
Aceste simboluri se foloseau `n mod curent la botezuri, dar [i `n slujbele
obi[nuite ale tot mai numeroaselor comunit\]i cre[tine.

