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Evlavia cdtre
Maica Domnului
in Ortodoxie

enerarea Maicii Domnului es-

te din punct

de vedere dogmatic, o caracteristicX a evlaviei cregtine. La Liturghia ortodoxi, in toate pirlile constitutive ale acesteia, in
toati bogdlia gi splendoarea ei, abia
dacd pot fi aflate cAteva locuri in care sb nu existe adresiri, slavoslovii ori
cereri cdtre PreasfAnta Ndscitoare de
Dumnezeu, fiecare rAnduiald a cAntdrilor slujbei incheindu-se cu preaslivirea Maicii Domnului, cu rugdciune
de ajutor, cu mulfumiri Pentru revirsarea milei sale asupra credincioqilor.
Maica Domnului, in orice vreme,
i-a luminat gi i-a indrumat pe Sfinfii
Pirinfi gi pe indrumitorii Bisericii gi
i-a intirit pe nevoitorii 9i rAvnitorii
viefli cregtinein lupta cu patimile cele

Mirunile
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omenegti. Niscitoarea de Dumnezeu
i-a ajutat de asemenea, intotdeauna
pe cei care s-au rugat ei, a implinit cererea maicilor de a naste prunci buni,
a indrumat pe calea viefii de sfinfenie, a tdmiduit pe cei bolnavi, a mAn-

tuit din primejdii, a ddruit vremuri
de pocHinfd,, a ardtat indurare fafi de
cei picdtoqi, s-a ar6tat in fafa multor
cregtini inainte de plecarea lor din
aceasti lume.
invdfdtura propovdduitd de Biserica Ortodox5 in privinfa persoanei Fecioarei Maria este intemeiati pe Sfintele ScripturL pe descoperirile gi pe
tAlcuirile unor pistori de seamd ai Bisericii, fiind intiritl pentru totdeauna
de sfintele Sinoade Ecumenice. Cin-'
stirea Preasfintei Ndscitoare de Dumnezeu a fost stabiliti, in chip solemry
de cdtre Sinodul Ecumenic de la Efes,
din anul 431, cAnd s-a luat gi hotdr6reazugrlvirii chipului ei in icoand.
Dupi confirmarea oficiali a Sinodului despre cinstirea Fecioarei Maria in numele ei s-a inceput ridicarea
de biserici, intemeierea de mindstiri, a
apdrut o literaturd nespus de bogatd imnuri de slavd, rugiciuni,,predici. in
secolul al V-lea s-au stabilit zilele de

Minunile icoanei Maica Domnului ,,Cautii la smermie"

sdrbdtoare ale Maicii Domnului, marcAnd evenimente insemnate din viafa
Preasfintei Ndscdtoare de Dumnezeu.
La Constantinopol, capitala Imperiu-

lui Roman de Risdrit, binecredinciosul impdrat Constantin cel Mare va
indlfa trei biserici in cinstea Maicii
Domnului. UrmAnd exemplul acestui4 impirafi, impirdtese ori nobili impreuni cu soliile lor vorindlla plini de
osArdie biserici gi mdndstiri spre slava
Maicii Domnului. Fiecare bisericd din

Constantinopol, inci de la intemeiere, igi avea odorul ei de pre!: un obiect
sfAnt ori o icoand preasldvitd.
Bisericii Hodighitriei (Maica Domnului indrumitoarea), inillati de impdriteasa Pulcheria i-a fost rAnduiti
spre pistrare, de pildi, vreme indelungati, prima icoand a Maicii Domnului zugrdvit1, de SfAntul Apostol 9i
Evanghelist Luca.

Icoanele pline de har ale

Maicii Domnului

upi o veche tradi,tie

a Biseri-

cii, SfAntul Evanghelist Luca
ucenic gi ajutdtor al SfAntului Apostol
Pavel, a zugrivit chipul Maicii Domnului inci din timpul vieFi pdmAntegti a acesteia. Privind la chipul Maicii Domnului, evlavia credinciogilor
sporea din ce in ce mai mult. CAnd a
terminat de zugrdvit icoana, SfAntul
Luca a ar5tat-o pe ea Fecioarei Maria. Atunci Maica Domnului a spus:
,,Harul Celui Care S-a niscut din mine gi harul meu sd fie cu aceastd icoa-

ni!"

BinecuvAntarea ei a fdcut ca icoana Maicii Domnului sd fie adumbritd
de har, umplAnd sufletele credinciogilor de lumind, dXruind celor ce cred
binefaceri, izbdvire de pdcate si ardtAnd oamenilor calea cdtre mAntuire
in vegnicie.
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Sfanful Luca a pictat aproape 70 de
icoane care sunt cinstite ca fdcitoare de
minuni. Lui ii apar,tin icoanele numite ale Maicii Domnului din Vladimir,
Maheme (Constantinopol), Ierusalim,
Kykkotissa (Cipru) gi multe altele.
La cel de-al VII-lea Sinod Ecrrmenic
a fost stabiliti dogma cinstirii icoane^t
lor.In
hotdrArea sa Sinodul a ardtat ci
,,cinstea pe care i-o ddm icoanei trece la
prototip iar cel care se inchini la icoand se inchind persoanei zugrdvite in
aceasta". Sinodul, cu osebire, a subliniat faptul ci icoanelor trebuie sd li se
dea venerare gi nu inchinare, aceasta
cuvenindu-se doar lui Dumnezeu.
Iconografia bizantind cregtind a dezvoltat cAteva tipuri principale iconografice ale Maicii Domnului, printre
acestea numdr6ndu-se: Oranta (Rug5toarea), Vlahemip (Panaghia Mare, a
Semnului), Aghiosoritissa Nikopeia
@iruitoare4 Panthanasa), Assunta Eleussa gi Hodighitria lindrumdtoarea).
Hodighitria este unul dintre cele
mai r5spAndite tipuri iconografice ale
Maicii Dornnulul avAnd cel mai mare
numir de copii in Risdritul ortodox.
Acestui tip ii aparfin icoanele: Ivirifa, Maica Domnului din Smolensk,
10
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Maica Domnului de la Tihviru Maica
Domnului a SfAntului Teodor qi multe
altele. O descriere mai pe larg a acestora poate fi aflatd in cartea despre
icoane a lui E. Poseleanin, inchinati Maicii Domnului, apirutd la Sankt
Petersburg in 1909.
In afari de aceste icoane ale Maicii
Domnului, existi gi alte icoane care,
in chip simbolic, sunt inchinate binefacerilor ei. Sd amintim asffel de icoanele ,,Rugului aprins", ,,Maica Domnului bucuria tuturor celor scArbigi",
,,Maica Domnului - potolegte intris-

tirile noastre",

,,Maica Domnului izvorul cel ddtitor de viafX" etc. Unele icoane poartd numele dupi locul
in care ele s-au aritat ori au petrecut
vreme indelungati sau au sHvArgit o
minune: ,,Maica Domnului de la Kazan", ,,Maica Domnului din AhtArka", ,,Maica Domnului din Ustiug".
in Mineie sunt enumerate in jur de
300 de icoane ficitoare de minuni ale
Maicii Domnului, fiecare fiind caracterizati, dupi trisiturile ei, acestea fiind deosebit de importante, de asemene4 pentru numele icoanei..
Multe zile din an sunt dedicate
w.
lt.
prdznuirii unor icoane ale
Preasfintei
N5scdtoare de Dumnezeu. in Rusia

t1
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cu precedere, existd tradifia cinstirii
Ocrotitoarei celei ceregti cu multe evlavie, aceasta in multe rAnduri salvAnd
pdrFle Rdsdritului de primejdia pigAnd. Multe biserici inillate in cnezatul
Kievului, dupd adoptarea cregtinismului de cdtre slavii risiriteni, au fost
afierosite Preasfintei Ndscdtoare de
Dumnezeu; amintim de Biserica Deseatinna din Kiev (989-996), indllati in
cinstea nagterii ei. Megteri bizantini au
inilfat, de asemenea la Kiev la insdgi
porunca Maicii Domnului, Catedrala
Adormirii Ndscdtoarei de Dumnezeu
de la Lavra Pecerska.

Biserici in cinstea Maicii Domnului au fost in5lfate, dupi adoptarea
cregtinismului in ltds5ritul slav ortodox, totodatd qi la Viggorod, la Madimir gi la Novgorod. In numele Bunei Vestiri a Preasfintei Niscitoare de
Dumnezeu au fost in5ltate biserici la
Cernigov gi la Kiev (Porfile de Aur).
in mdndstirile nou intemeiate gi in biserici afldm, inci de la sfArgitul celui
dintAi mileniu cregtin" icoane ale Niscdtoarei de Dumnezert, care sdvArqeau mari gi nenumdrate minuni.

