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nesecat de iubire
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O ate bucurie duhovniceasci trebuie se

V aib[ crestinetatea atunci cAnd se vor-
begte despre Maica Domnului, SfAnta

Fecioara Maria? Mai lntti trebuie si aibi
credin![ sftntl citre cea care strilucegte ca

soarele lntre norii ritdcirii neamurilor si care

a inflorit ca un trandafir, ca un crin, prin
sfinlenia lucririi sale, care depigegte uni-
versul gi, in acelaqi timp, il integreazi.

Deqi nu are alti biografie decit cea pro-
fetici, ce este semnalat[ de citre Arhanghelul

Gavriil: ,,Bucur[-te, cea plini de har, Domnul
este cu tine!" si ,,Binecuvintati egti intre femei

Ei binecuvAntat este rodul ptntecelui tiu!",
la care rlspunde: ,,Miregte suflete al meu

pe Domnul!" Ei ,,S-a bucurat duhul meu de

Dumnezeu, MAntuitorul meu, ci iati a clutat
spre smerenia roabei Sale qi iati de acum m[
vor ferici toate neamurile!", biografia ei este
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Maica Domnului, izvor nesecat de iubire

mesianic[, misionari, hristologic[. $i ce tre-

buie mai mult? Nimic altceva, dec6t sa o

cinstim, pentru c[ chemarea ei este foarte

mare gi rostul ei este de la Dumnezeu. Ea qi-a

inceput ascultarea la sfatul lui Dumnezeul-

Tatil, fiind mai presus de orice realitate Ei de

orice inlelegere cI a r[mas fecioarl, cum

de altfel o cinti 9i o cinsteqte Sfinta Bisericl,

spunAnd: ,,Bucurl-te, Mireas[, pururea
' v 1,,

t ecloaral

Putem s[ afirmlm, prin urmare, c[, prin

naqterea ei, a Fiului Hristos MAntuitorul, s-a

produs o mutalie la nivel universal, fiind

Maica lui Dumnezeu coborAt qi intrupat in

Iisus. Astfel incuviinlat[ de Dumnezeu, este

,,Mireasl nestricat[, palat al PreasfAntului

Duh, scaun de foc al imp[ratului Celui ne-

vbztt,chivot ceresc purt[tor al CuvAntului lui

Dumnezeu gi z5'mislirea negr[iti a trupului lui

Hristos" (a se vedea ruglciunea de la Acatistul

Bunei Vestiri).

Pentru aceasta, lumea, creEtindtatea o

preamS'regte ca fiind rugltoarea cea fierbinte

cltre Fiul ei qi Dumnezeulnostru. Prin ea, Cel

Preainalt S-a pogorit din ceruri ca sa ridice

firea umanl cea cdzrttd in p[cat. Prin Sfdnta

6. du", .
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Fecioara Maria se face inceputul bunei-voinfe

a lui Dumnezeu Ei inaintea propovldu-

irii mAntuirii oamenilor, in templul lui
Dumnezeu, luminat Fecioara se aratl gi pe

Hristos tutu?or, gnai inainte il vesteEte.

Iat[ agadar ci Mireasa FreaifAntului Duh

este cea care a potolit pcitoput blestemului

nostru strdmoges c, dg.zleagi lanlul tlcerii gi,

scolAnd de pe brrzele eirun ,,fie!", ;,Iat[, roaba

Domnului, fie mie dupl cuvXntul T[u"
(Lc. 1, 38), ,,Cuvintul trup S-a fhcut gi a locuit

intre noi" (In. 1, 14). Prin urmare, Dumnezeu,

Pirintele nostru, a flcut acest lucru pentru

noi, oamenii, gi a noastrl mArttuire, un lucru

cu totul flou,,(flrB nu s-A intdrnplat niciodatl
in veacurilne,trdcute gi nici c[ se va mai intimpla
vreodatl iri v&acufile viitoire. Fecioar[ si

,1:'4

Maici, cea mai irraltd taind'd credinlei noastre

ortodoxe, Feciodrl gi Maici a Iui Dumnezeu.

Acest lucru depigeEte hotarele inlelegerii

firii, adici CuvAntul dumnezeiesc S-a fbcut

Fiu, nlscindu-se fbr6'tat[, qi Sfhnta Fecioara

Maria s-a flcut Mami fhrl de berbat, nlscind
neispititl de blrbat. Dar Sfdnta Fecioar5,

frcAndu-se Mami., n-a pierdut, aqa cum am

.7
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hris:ologic[. $i ce tre-

fc a-:cer-a, decAt s[ o

hem;rea ei este foarte

le ia Dumnezeu. Ea qi-a

sia::, iui Dumnezev-

s de t rice realitate qi de

r ri:ras tecioar[, cum
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re, \1ireasf,, pururea

n, p::: urmare, cl, prin
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urtator al CuvAntului lui
:ea neqraitd' a trupului lui
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lun:ea, cregtinltatea o

rugatoarea cea fierbinte

ezeui nostru. Prin ea, Cel
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Fecioara Maria se face inceputul bunei-voinle

a lui Dumnezeu gi inaintea propovidu-

irii mtntuirii oamenilor, in templul lui
Dumnezeu, luminat Fecioara se aratl gi pe

Hristos tuturor:mai inainte il vestegte.

Iat[ agadar cd Mireasa Freaifintului Duh

este cea care a potolit pcltopul blestemului

nostru strdmoqes c, dgzleagi lanlul ticerii gi,

sco!6nd de pe buzele ei'un ,fie!", ,,Iat[, roaba

Domnului, fie mie dup[ cuvAntul Tiu"
(Lc. 1, 38), ,,Cuvintul trup S-a fbcut gi a locuit

intre noi" (In. 1, 14). Prin urmare, Dumnezeu,

P[rintele nostru, a fbcut acest lucru pentru

noi, oamenii, gi a noastrl mantuire, un lucru

cu totul rrou, ,care nu:s-A intimplat niciodatl
in veacurilstrdcute gi nici c[ se va mai intAmpla

vreodat[ iri v4acurile riiitoare. Fecioarl si,{
Maic5, cea mai inalti tain[ d credinlei noastre

ortodoxe, Fecioarl gi Maicl a lui Dumnezev.

Acest lucrui deplgegte hotarele inlelegerii

firii, adici CuvAntul dumnezeiesc S-a fbcut

Fiu, nlsc6ndu-se fbr['tat[, gi Sfinta Fecioara

Maria s-a fbcut Mam[ fbrl de bdrbat, nlscdnd

neispititi de blrbat. Dar SfAnta Fecioarl,

fhcAndu-se Mam[, n-a pierdut, aga cum am
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Maica Domnului. izvor nesecat de iubire

mai spus, slava fecioriei prin naqtere - fapt

neobignuit gi cu totul strlin firii comune.

Ne minunlm cu tolii de nemirginita
milostivire a lui Dumnezeu, c[, in purtarea

Sa de grrjd", pe dumnezeiasca Maicl, Sfinta

Fecioara Maria, dintre toate fecioarele p[-
mintului a ales-o ca s[ fie maicl a cregtinilor,

la care alearg[ orfanii, bolnavii, robii, intris-

talii, vlduvele gi bltrAnii, ca, prin mijlocirea

ei, s[ stingl toatl mAnia dumnezeiasc[ qi

s[ se mAntuiasci.

Pe cei fl[mAnzi, pe cei insetali, pe cei bol-

navi, pe cei nedreptllili, pe cei hulili, Sfinta

Fecioarl Maria, plini de daruri, ii mAngAie gi

ii ajuti - pe toli cei care se agazi sub sfdntul ei

acoper[mint. Numai celor mAndri le st[ im-

potrivi, celor care hulesc, o batiocoresc Ei nu

o cinstesc. intrebarea este: care limb[ ome-

neasc[ poate si tllmiceascl m[re]iile prin

care SfAntul Duh a impodobit sufletul ei?

Agadar vrednicia ei este nem[rginit[, de

aceea se gi spune c[ SfAnta Fecioarl Maria este

un ocean de daruri pe care le primegte pe toate

fluviile nesecate ale harurilor dumnezeiegti ale

duhului, de aceea ea este un ocean nesfArgit de

daruri, pe care le oferl ca maic[ a cregtinilor,

8.-.-ffi*""
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ea este un ocean nesecat de bunit[li gi de

aceea binefacerile ei sunt mai mari decit la
toli sfinfii gi ingerii.

in decursul timpului, s-a scris mult si se va

mai scrie despre Maica Domnului, pe care

trebuie s-o cinstim gi s-o respectim, dar nicio-
dat[ binefacerile ei, minunile ei, pe care le si-
vArgeqte in fiecare zicuorfanii, care sunt lipsili
de p[rin!i, cu bolnavii gi cu toli cei plini de

griji, nu vor inclpea intr-o carte. Ea, SfAnta

Fecioarl Maria, este oglinda ftrI de pat[ a

neprihinirii gi a curitiei, cum de fapt gasim

scris gi in Cintarea CAntlrilor: ,,Toati egti

frumoas[, iubita mea, gi intinlciune nu este

intru tine" (1, 14).

Ea este Lzvor al luminii, pentru ci este

,,plin[ de har" (Lc. 1, 28) gi rai cuvAnt[tor, gi

frumoasl priveligte in ochii serafimilor. De

aceea, dup[ Dumnezeu, s[ avem nldejde in
Maica Domnului, care este bucuria, mAn-

gdierea Ei lauda noastr[, pentru c[ ne poarti
de griji cAnd suntem in pribegie, ne hrlnegte

cdnd suntem fldminzi, ne vindecl de boli
incurabile, ne mdngAie in fiecazurr, ne eli-

bereazd. c1nd ajungem robi si ne bucurl cAnd

suntem intristali.

9
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Maica Domnului, izvor nesecat de iubire

mai spus, slava fecioriei prin nagtere - fapt

neobiEnuit gi cu totul strlin firii comune.

Ne minunim cu tolii de nemirginita
milostivire a lui Dumnezeu, ce, in purtarea

Sa de grijl, pe dumnezeiasca Maici, Sf6nta

Fecioara Maria, dintre toate fecioarele pi-
mAntului a ales-o ca s[ fie maici a cregtinilor,

la care aleargi orfanii, bolnavii, robii, intris-

talii, v[duvele gi b[trdnii, ca, prin mijlocirea

ei, s[ stingl toatl mAnia dumnezeiascl qi

s[ se mintuiascl.
Pe cei fllmdnzi, pe cei insetali, pe cei bol-

navi, pe cei nedreptelili, pe cei hulili, SfAnta

Fecioar[ Maria, plinl de daruri, ii mAngAie gi

ii ajuti - pe toli cei care se agazl sub sfAntul ei

acoperlmAnt. Numai celor mindri le sti im-

potrivl, celor care hulesc, o batjocoresc gi nu

o cinstesc. intrebarea este: care limbl ome-

neascl poate si tllm[ceascl mlreliile prin

care SfAntul Duh a impodobit sufletul ei?

Aqadar vrednicia ei este nemS.rginitl, de

aceease gi spune ci SfAnta Fecioar[ Maria este

un ocean de daruri pe care le primegte pe toate

fluviile nesecate ale harurilor dumnezeiegti ale

duhului, de aceea ea este un ocean nesfirgit de

daruri, pe care le oferi ca maicl a cregtinilor,
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ea este un ocean nesecat de bunlt[li gi de

aceea binefacerile ei sunt mai mari decdt la

toli sfinlii gi ingerii.

in decursul timpului, s-a scris mult qi se va

mai scrie despre Maica Domnului, pe care

trebuie s-o cinstim gi s-o respectim, dar nicio-
dat[ binefacerile ei, minunile ei, pe care le s[-
virgegte in fiecare zi cu orfanii, care sunt lipsili
de p[rin!i, cu bolnavii gi cu toli cei plini de

griji, nu vor inclpea intr-o carte. Ea, Sfinta
Fecioar[ Maria, este oglinda fbr[ de pat[ a

neprihlnirii gi a curlliei, cum de fapt glsim
scris gi in Cintarea Cintlrilor: ,,Toat[ egti

frumoasi, iubita mea, gi intinlciune nu este

intru tine" (1, 14).

Ea este tzyor al luminii, pentru c[ este

,,plin[ de har" (Lc. 1, 28) gi rai cuvdntitor, gi

frumoasl priveligte in ochii serafimilor. De

aceea, dupl Dumnezeu, s[ avem nldejde in
Maica Domnului, care este bucuria, mAn-

giierea gi lauda noastri, pentru c[ ne poart[
de grlj| cdnd suntem in pribegie, ne hrlnegte

cAnd suntem fl[minzi, ne vindeci de boli
incurabile, ne mAngAie in r'ecazurt, ne eli-

bereazb cind ajungem robi si ne bucurl cAnd

suntem intristali.
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Maica Domnuhri, izvor nesecat de iubire

Sfhnta Fecioar[ Maria; impdr[teasa phne
de har gi sl[vitil:din aoea strilucire.ar,luminii
dumnezeieqti, stdnd in dreapta; Celpi'rUnul
n[scut Fiul Sdu, Hristos M6ntuitorul,,trimite
celor cqedinciogi pacea cerului cu nemirginita
milostivirera lui Dumfl€z€u. ] ',, ' . ,

, Minunile ei curg in fiecarb zi peste toli
credinciogii ca,re se inchinft icoanei satre rqi*-i

povlfuieqte, p€cei cizulide la dreapta credin$
iar[gi la credi,nli ii intoarce,, pe ceii tineri
ii invafi;, pe bSlArr' ii sprijini gi pe prunci ii
hrineqte, Toate acestea sunt fapte minunate gi

stiri de purificare sufleteasc5.. Din sfAnta ei

icoan[, Maica Domnului ne privegte cu ochii
ei blinzi, ne aude, ne asculti qi ne diruieqte
dragostea ei.
. Tir'npr,rl se dilatd,gi dispare. Noi trebuie si

gtirn insil ci,intruparea Fitrhlileste o acliune a
Sfintei Treirni in lumer Pe El L-a conceput
credinla Sfintei Fecioare Maria; ginu plicerea.
Ea nagte natural, ins5. naqterea ei este divinq'
umani., Ea a trf,it"intr-o curflfie trupeascb

gi sufleteasc['desivArgitl,' ConcepAnd, este

Fecioari,r nisc6.nd, este Fecioari, Fecioari este

qi insircinat[, Fecioar[ naqte gi FecioarS;,r[-
mine vegnic. Ea este modelul,Bisericii.

Minuni contemporane

in ea se afli prefigurat ceea ce urmeazd, a

se realiza in Bisericd, Ea este prima fiici a

Bisericii care gi-a flglduit viala qi fecioria
lui Dumnezeu. $i ea are puterea s[ ne des-
chidi gi noui, celor care o cinstim, ,,uga
milostivirii Plrinfttrui,:Oeresc", d[ pe toate
le poate cAte Ie voiegte;

.i..'.:

Pr. stavrofor Constantin Catand,

Sf,hnta Mdndstire Vd,ratec, Neaml
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Maica Domnului, izvor nesecat de iubire

Sfinta Fecioarl Maria, implriteasa plini
de har gi sllviti din acea strllucire a luminii
dumnezeiegti, st6nd in dreapta Celui Unul
nlscut Fiul SIu, Hristos M6.ntuitorul, trimite
celor credinciogi pacea cerului cu nemirginita
milostivire a lui Dumfiezer.

Minunile ei curg in fiecare zi peste toli
credinciogii care se inchini. icoanei sale qi-i
povlfuiegte, pe cei cdzulrde la dreapta credinll
iar[gi la credinlI ii intoarce, pe cei tineri
ii inva![, pe b[trAni li sprijina gi pe prunci ii
hrlnegte. Toate acestea sunt fapte minunate qi

stlri de purificare sufleteasci. Din sf6.nta ei

icoanl, Maica Domnului ne priveEte cu ochii
ei blAnzi, ne aude, ne ascultl gi ne dlruiegte
dragostea ei.

Timpul se dilatl gi dispare. Noi trebuie sl
gtim insl ci intruparea Fiului este o ac]iune a

Sfintei Treimi in lume. Pe El L-a conceput
credinta Sfintei Fecioare Maria, qi nu pl[cerea.
Ea naste natural, insl nagterea ei este divino-
uman[. Ea a trlit intr-o cur[1ie trupeasci
gi sufleteascl deslvdrqiti. Concepind, este

Fecioar[, niscdnd, este Fecioarl, Fecioarl este

gi lnsircinatl, Fecioar[ nagte gi Fecioar[ r5.-

mAne vegnic. Ea este modelul Bisericii.

Minuni contemporane

in ea se afl5. prefigurat ceea ce trmeazd, a
se realiza in Biseric[. Ea este prim a fiicd, a
Bisericii care gi-a figlduit via{a gi fecioria
lui Dumnezeu. Si ea are puterea si ne des-

chidl si noui, celor care o cinstim, ,,usa
milostivirii Plrintelui Ceresc", c[ pe toate
le poate cAte le voiegte.

Pr. stavrofor Constantin Catand,

Sfdnta Mdndstire Vdratec, Neaml
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