
Buna-Vestire

Fiecare eveniment din istoria m=ntuirii treze[te `n fiin]a noastr\
un sentiment viu de credin]\, de dragoste [i de recuno[tin]\ fa]\ de
Dumnezeu [i fa]\ de Biserica Sa cea sf=nt\.



~n chip deosebit, `ns\, la s\rb\toarea Bunei-Vestiri, c=nd
pr\znuim cea mai mare binefacere pe care cerul a trimis-o
p\m=ntului, fiin]a fiec\rui cre[tin evlavios este cuprins\ de o
nem\rginit\ bucurie, de nespus\ mul]umire sufleteasc\, g=ndin-
du-ne la `nceputul m=ntuirii noastre care s-a `nf\ptuit prin venirea
`n trup a M=ntuitorului nostru Iisus Hristos.

Prin revela]ia Divin\, [i din `nv\]\tura Sfintei Biserici noi [tim
c\ leg\tura dintre oameni [i Dumnezeu, pe care o rupsese p\catul, 
a putut fi restabilit\ numai prin venirea `n lume a lui Iisus Hristos,
iar aceast\ "Veste Bun\" a venirii s-a adus omenirii de la
Dumnezeu, de `ngerul Gavriil, la Buna-Vestire.

Importan]a acestui eveniment este mare. El este punctul din
care pleac\ [i `n jurul c\ruia graviteaz\ toate actele sfinte ce se vor
realiza `n cre[tinism pentru m=ntuirea neamului omenesc. Cu
inim\ plin\ de bucurie pentru "Vestea cea bun\", adus\ de `ngerul
Gavriil uneia din fiicele p\m=ntului, ne apropiem [i mai mult de
acest praznic de tain\, [i de minunea ce o cuprinde el, pentru a
vedea cine este aceea pe care cerul a ales-o [i a f\cut-o
"N\sc\toare de Dumnezeu", prin care r\sare bucuria a toat\ lumea.

Fecioara a fost fiica lui Ioachim [i Ana, doi b\tr=ni credincio[i
din  Nazaretul Galileei. Singuri, f\r\ urma[i, b\tr=nii Ioachim [i
Ana nu `ncetau a se ruga lui Dumnezeu s\ le d\ruiasc\ un copil.
La v=rsta lor `naintat\, Ioachim [i Ana `[i pun ultima n\dejde `n
Dumnezeu, pe care El le-o r\spl\te[te d\ruindu-le o fiic\, care nu
este alta dec=t aceea care a fost f\g\duit\ protop\rin]ilor no[tri,
Adam [i Eva, `n rai (Fac. 3, 15).

Cu na[terea acestei copile, se face "`nceputul m=ntuirii noastre".
Numele pe care `l aleg [i i-l pun p\rin]ii copilei lor este un

nume din cele mai frumoase, care se obi[nuia la vechii Evrei.
Acest nume este Miriam sau Maria, care vrea s\ `nsemne "cea

pl\cut\", "cea frumoas\", "Doamn\" [i "St\p=n\".



P\rin]ii Sfintei Fecioare erau con[tien]i de chemarea
dumnezeiasc\ de a da na[tere unui vas ales `nchinat lui
Dumnezeu. Preacurata Fecioar\ era vasul ales, care va aduce `n
lume [i va purta `n bra]e pe Fiul lui Dumnezeu. 

Fecioara Maria se na[te cu p\catul str\mo[esc, asemenea
tuturor oamenilor, dar `n fiin]a ei nu-[i manifesta lucrarea sa. Prin
z\mislire Fecioara Maria este cur\]at\ de p\catul str\mo[esc.
Pentru Preacurata Fecioar\ Maria, dumnezeiasca na[tere a lui
Iisus Hristos va fi ca un foc cur\]itor al trupului plin de har, de
orice urmare a p\c\tuirii str\mo[e[ti.

Ea a fost scutit\, `ns\, de orice p\cat personal, `ntruc=t de la
na[tere a fost "plin\ de har".

Loca[ul Domnului este preacurat trupe[te [i suflete[te, fapt
adeverit de `ngerul care i-a zis: "Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\ de har,
Domnul este cu tine. Binecuv=ntat\ e[ti tu ̀ ntre femei" (Luca 1, 28).

Credincio[i f\g\duin]ei f\cute lui Dumnezeu, c\ `i vor `nchina
fiica ce se va na[te din trupul uscat de ani, drep]ii Ioachim [i Ana
duc copila la templul din Ierusalim, la v=rsta de 3 ani. Arhiereu la
templu, pe atunci era Zaharia. Acesta primind darul viu [i
omenesc `n bra]ele sale, intr\ cu el "`ntru cele mai din\untru ale
templului". Cea plin\ de har intr\  cu Arhiereul  `n Sf=nta Sfintelor
unde nu intra nimeni dec=t Arhiereul o dat\ pe an, `n ziua
`mp\c\rii. Ie[ind Arhiereul cu ea din templu, o d\du spre p\strare
[i `ngrijire b\tr=nelor templului, care locuiau `n chilii separate
al\turi de fecioarele mai v=rstnice [i cele ale preo]ilor. ~n tov\r\[ia
pl\cut\ a celorlalte fecioare mirese ale lui Dumnezeu din templu,
Maria c=nt\ imne lui Dumnezeu, cite[te c\r]i sfinte, se roag\ [i
ajut\ pe preo]i la serviciile templului. Aici sufletul ei `[i `nsu[e[te
o frumoas\ zestre religioas\: cur\]ia, smerenia, ascultarea,
rug\ciunea, spiritul de jertf\ [i frumuse]ea duhovniceasc\.

Anii se scurg [i Fecioara Maria ajunge la v=rsta de 15 ani, c=nd



trebuia s\ p\r\seasc\ templul. Nevoind s\ se c\s\toreasc\, cum
procedau celelalte fecioare ce-[i f\ceau ucenicia la templu [i
`ntruc=t p\rin]ii ei muriser\, a fost dat\ `n grija unui tutore
(logodnic), rudenie cu ea, `n v=rst\ de 84 de ani cu numele de
Iosif. El era din semin]ia lui David, om drept [i cuvios. 

~n casa lui Iosif Preacurata Fecioar\ Maria `[i petrecea tot
timpul cu rug\ciuni [i medita]ie. ~ntr-una din zile, `n timp ce se
afla `n rug\ciune, a fost trimis de Dumnezeu la ea `ngerul Gavriil
(Luca 1, 26) cu cea mai frumoas\ dintre ve[tile pe care le-a primit
vreun p\m=ntean. Astfel, `ngerul `i spune "Bucur\-te ceea ce e[ti
plin\ de har, Domnul este cu tine, binecuv=ntat\ e[ti tu `ntre
femei" (Luca 1, 28).

La apari]ia `ngerului [i la auzul acestor cuvinte Fecioara este
cuprins\ de fric\ [i cutremurare. Dar `ngerul o lini[ti, spun=ndu-i:
"Nu te teme, Marie, c\ci ai aflat har la Dumnezeu, [i iat\ vei lua `n
p=ntece [i vei na[te fiu [i vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi
mare [i Fiul Celui Prea ~nalt se va chema [i Domnul Dumnezeu `i
va da Lui tronul lui David, p\rintele s\u [i va ̀ mp\r\]i peste casa lui
Iacov `n veci, [i `mp\r\]ia Lui nu va avea  sf=r[it" (Luca 1, 30-33).
Mirat\ de aceast\ veste, Fecioara Maria `ntreab\ cum e cu putin]\
s\ conceap\ [i s\ nasc\, c=nd ea nu [tie de b\rbat (Luca 1, 36). 

~ngerul `i alung\ nedumerirea, spun=ndu-i: "Duhul Sf=nt se va
pogor` peste tine [i puterea Celui Prea ~nalt te va umbri, pentru
aceea [i Sf=ntul ce se va na[te din tine, Fiul lui Dumnezeu se va
chema" (Luca 1, 35).

Fiul ce se va na[te, va avea `naintemerg\tor pe Ioan
Botez\torul, fiul cu [ase luni mai v=rstnic al Elisabetei. Fecioara
`n]elege faptul extraordinar, c\ ea este aceea care a fost aleas\
pentru `mplinirea profe]iilor, de aceea se supune voin]ei lui
Dumnezeu, spun=nd: „Iat\ roaba Domnului. Fie mie dup\
cuv=ntul t\u“ (Luca 1, 38). C=nd Fecioara a rostit cuvintele: "Iat\
roaba Domnului, fie mie dup\ cuv=ntul t\u", ea s-a `ncadrat `n



planul dumnezeiesc al m=ntuirii, conceput din ve[nicie [i
`mp\rt\[it neamului omenesc imediat dup\ s\v=r[irea p\catului
str\mo[esc. Promisiunea f\cut\ celor dint=i oameni c\ va izb\vi
neamul omenesc de p\cat, a fost prima bun\vestire. Ea s-a repetat
mereu, prin graiul profe]ilor, care `n chipuri gr\itoare, au f\cut
planul lui Dumnezeu de a m=ntui lumea printr-o fecioar\, cu
ar\tarea c\ ea va r\m=ne fecioar\ [i dup\ na[terea M=ntuitorului
promis. Astfel, Dumnezeu s-a ar\tat lui Moisi sub chipul rugului
de foc "[i iat\ rugul ardea, dar nu se mistuia" (Ie[ire 3, 2).

Iar Dumnezeu a gr\it: "Moisi! Moisi! Nu te apropia de locul
acesta; scoate-]i `nc\l]\mintea din picioare, c\ci locul pe care calci
este un p\m=nt sf=nt" (Ie[ire 3, 2).

A[a [i Fecioara Maria va cuprinde ̀ n s=nul ei focul dumnezeirii
[i nu se va mistui, va na[te pe Dumnezeu [i Maic\ fiind va
r\m=nea fecioar\, iar s\l\[luirea lui Dumnezeu ̀ ntr-`nsa o va sfin]i,
va face din ea "loc sf=nt", de care nu se cuvine a ne apropia dec=t
cu cutremur [i `ngenuncheat\ inim\.

Neprih\nirea fecioarei o prooroce[te Isaia, c=nd spune:
"Domnul `nsu[i va da un semn: iat\ fecioara va avea `n p=ntece [i
va na[te fiu [i va chema numele lui Emanuel" (Isaia 7, 14).

Profetul Iezechil o vede ca pe u[a de r\s\rit a Bisericii ce va
cuprinde toate neamurile. "{i mi-a zis Domnul: Poarta aceasta va
fi `nchis\, nu se va deschide, [i nici un om nu va intra pe ea, c\ci
Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi
`nchis\" (Iezechil 44, 2). Profetul Ieremia o `nt=mpina cu lauda
lui Dumnezeu: "Loca[ al drept\]ii [i munte sf=nt, Domnul s\ te
binecuvinteze" (Ieremia 31, 23), iar psalmistul David c=nt\
m\ririle nespuse ale miresei lui Dumnezeu. "St\tut-a `mp\r\-
teasa de-a dreapta Ta `mbr\cat\ `n hain\ aurit\ [i prea`nfrumu-
se]at\" (Ps. 44, 11).

A[a au gr\it proorocii `nsufle]i]i de Dumnezeu, despre femeia



prin care va veni m=ntuirea: va fi Fecioar\ neprih\nit\, va na[te nu
din poft\ b\rb\teasc\, ci prin puterea lui Dumnezeu. Fecioar\ a
fost `nainte de na[tere, Fecioar\ va fi dup\ na[tere. Ea nu va avea
al]i fii, c\ci numai Dumnezeu va trece printr-`nsa, sfin]ind-o [i
d=ndu-i m\rire de `mp\r\teas\ a firii. Dup\ cum lumina p\trunde
prin sticl\ f\r\ a o sparge, cum M=ntuitorul a `nviat din morm=nt
f\r\ a sparge pece]ile morm=ntului [i cum a intrat la Sfin]ii
Apostoli fiind u[ile `ncuiate, a[a s-a n\scut Iisus din Fecioara
Maria f\r\ a strica pece]ile fecioriei.

E greu de `n]eles pentru mintea noastr\ m\rginit\ acest lucru,
pentru c\ este taina lui Dumnezeu, dar pentru cei ce cred `n
puterea lui Dumnezeu, este lucru minunat [i plin de bucurie.C\ci
scris este: "Unde vrea Dumnezeu se biruie[te r=nduiala firii", "la
Dumnezeu nici un lucru nu este cu neputin]\" (Luca 1, 37).

Buna-Vestire este ziua `n care Dumnezeu se pogoar\ la noi,
ziua `ntrup\rii lui Dumnezeu. Dumnezeu se `mbrac\ `n haina
trupului omenesc, ar\t=nd prin aceasta iubirea, bun\tatea,
`n]elepciunea, dragostea [i puterea dumnezeiasc\. 

Se bucur\ ast\zi cerul [i se vesele[te p\m=ntul c\ st\p=nul
cerului [i al p\m=ntului se coboar\ cu iubire la f\ptura Sa,
z\mislindu-se din Preacurata Fecioar\ Maria [i astfel d\ruind
omului frumuse]ea cea dint=i pe care a pierdut-o `n raiul
p\m=ntesc (Minei). Recuno[tin]a noastr\ a cre[tinilor, va fi de-a
pururi c\tre Fecioara [i Maica Domnului, pentru c\ la Buna-
Vestire, `n numele lumii `ntregi, a r\spuns chem\rii dumnezeie[ti
spre m=ntuire fiindu-ne pild\ des\v=r[it\ de smerenie [i ascultare
c\tre P\rintele Ceresc.

Pe Sf=nta Fecioar\ o cinstim mai mult dec=t pe to]i sfin]ii [i
`ngerii, c\ci ea este N\sc\toarea de Dumnezeu [i Maica Luminii,
mai cinstit\ dec=t heruvimii [i mai m\rit\, f\r\ de asem\nare dec=t
serafimii - cum spune c=ntarea bisericeasc\. ~n cinstea ei s-au



compus at=tea imne, s-au r=nduit at=tea s\rb\tori [i s-au ridicat
at=tea biserici. Sf=ntul Efrem Sirul, care tr\ie[te `n secolul al 
IV-lea a scris un impresionant imn consacrat Preacuratei Fecioare,
`n care `ntre altele zice: "Fecioara m-a `ndemnat s\ c=nt taina pe
care o contemplu cu admira]ie, Fiule al lui Dumnezeu, d\-mi
minunatul T\u dar, ajut\-mi s\ acordez lira [i s\ pictez icoana
preafrumoas\ a Maicii Tale iubite".

Preacurata Maria `[i aduce Fiul pe lume `ntru feciorie,
al\pteaz\ pe Acela care a s\turat neamurile la ne`ntinatul ei s=n,
]ine pe Cel care sus]ine universul. Ea este fecioar\. Ea este maic\.
Ce nu este ea?

Sf=nt\ trupe[te, `ntru totul frumoas\ suflete[te, curat\ duhovni-
ce[te, des\v=r[it\ `n sim]ire, credincioas\, plin\ de toate darurile.

~n Maria se bucur\ neamul fecioarelor, c\ci una dintre ele a
n\scut pe Cel care sus]ine `ntreaga crea]ie. Acela care a eliberat
neamul omenesc ce gemea `n robie.

~n Maria se bucur\ vechiul Adam, r\nit de [arpe. Maria a dat lui
Adam un descendent, care i-a `ng\duit s\ ucid\ [arpele blestemat
[i s\-l t\m\duiasc\ de rana sa aduc\toare de moarte. Preo]ii s\ se
bucure `ntru Fecioara binecuv=ntat\. Ea a adus `n lume Marele
Preot care s-a oferit pe sine `nsu[i jertf\. El a pus c\p\t vechilor
jertfe, f\c=ndu-se jertf\ cu care a `mbl=nzit pe Tat\l.

~n Maria se bucur\ to]i profe]ii. ~n ea s-au ̀ mplinit profe]iile lor,
s-au ridicat [i s-au confirmat zicerile lor.

Fecioara Maria s-a ridicat mai presus dec=t cetele `ngere[ti [i
dec=t to]i sfin]ii, prin dou\ tr\s\turi fundamentale care constituie
noble]ea ve[nic\ a femeii, fecioria [i maternitatea. Fecioria `nseamn\
puritate sufleteasc\ [i trupeasc\. Ca fecioar\ str\luce[te chip deosebit
neegalat de sfin]enia lui Dumnezeu, ce str\luce[te `ntr-`nsa. Ca
Maic\ na[te pe Fiul lui Dumnezeu, particip=nd nu numai la
`ntruparea unei fiin]e umane, ci la crearea din nou a omenirii [i a



cosmosului, a doua zidire a lumii prin Iisus Hristos. "Dac\ fecioria o
`nal]\ peste toate fecioarele, calitatea de Maic\ a lui Dumnezeu o
ridic\ peste toate f\pturile (Dr. N. Mladin, Predici, Sibiu.).

M\rirea ei `ntrece m\rirea `ngerilor, c\ci ace[tia sunt numai
slujitori, vestitori ai lui Dumnezeu, iar Preacurata Fecioar\ Maria
este tron al dumnezeirii, poarta cerului [i scara lui Iacob (Facere
27 10-12), care leag\ cerul cu p\m=ntul. Este sceptrul `mp\ratului
Hristos, loca[ul lui Dumnezeu Cuv=ntul, care a n\scut pe izvorul
vie]ii [i al nemuririi, F\c\torul a toat\ f\ptura cea v\zut\ [i cea
nev\zut\, pe Fiul lui Dumnezeu.

Precum prin Eva ne-a venit moartea, prin Fecioara Maria ne-a
venit via]a, m=ntuirea.

Precum prin neascultarea Evei a intrat p\catul `n lume, prin
ascultarea Fecioarei Maria, supun=ndu-se voii lui Dumnezeu, de a
na[te pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu, ne-a venit r\scump\rarea.
Maica Domnului a devenit [i Maica noastr\ a tuturor, maica
`ndur\torilor, maica tuturor dezn\d\jdui]ilor, m=ng=ierea celor
`ntrista]i, ad\postirea celor r\t\ci]i, ap\r\toarea [i ocrotitoarea
v\duvelor [i orfanilor.

Spre Maica Domnului se `ndreapt\ cu deplin\ `ncredere
privirile cre[tinilor. Spre ea `[i `nal]\ credincio[ii, cu ochii
`nl\crima]i [i cu m=ini tremur=nde, rug\ciunile lor fierbin]i. ~n fa]a
icoanei `ngenuncheaz\ cel ap\sat de povara p\catelor v\rs=nd
lacrimi de poc\in]\ sincer\.

~n fa]a icoanei ei `[i pleac\ genunchii cu  ad=nc\ cutremurare
credincio[i tineri [i b\tr=ni, b\rba]i [i femei, pentru a cere mila [i
ajutorul ei prea `nalt.

Ast\zi e zi de bucurie. E ziua Bunei-Vestiri... Cele de sus cu
cele de jos se `mpreun\. Adam se `nnoie[te, Eva scap\ de 
`ntristarea cea dint=i; "s\ se bucure f\ptura [i cu glasuri s\ c=nte..."



se spune `ntr-una din c=nt\rile s\rb\tori (Stihira stihoavnei).
E zi de bucurie fiindc\ ni se aduce solia cereasc\ a 

Bunei-Vestiri, [i chipul neprih\nit al Sf. Fecioare Maria.
Deci s\ `n]elegem s\ tr\im bucuria, lep\d=nd pe "omul cel

vechi", haina cea murdar\ a p\catului, [i s\ l\s\m pe tot locul, unde
ne purt\m pa[ii, urmele frumoase ale sufletului [i ale faptei noastre.

Zi de bucurie! Cu o condi]ie: s\ cur\]\m gr\dina sufleteasc\ de
omida p\catului, fiindc\ p\catul nu este izvor de bucurie ci de
am\r\ciune, dezgust [i triste]e. Deci s\ fim aten]i la „cur\]enia
inimii", care face s\ cad\ bariera ̀ ntre noi [i Dumnezeu, [i s\ l\s\m
s\ r\sune tainic: "Mai aproape de Tine, Doamne!“

Din senin\tatea cerului, Preacurata Fecioar\ Maria prive[te
spre noi credincio[ii cu at=ta bl=nde]e [i bun\tate, ocrotindu-ne ca
o ap\r\toare cald\ [i rug\toare pentru noi.

De aceea, ori de c=te ori, `n via]a noastr\ p\m=nteasc\ `nt=lnim
necazuri, greut\]i, dureri, suferin]e s\ ne `ndrept\m privirea spre
Maica `ndur\rilor. Cu credin]\ [i cu dragoste s\ ne apropiem de
Maica noastr\ a tuturor, cer=ndu-i s\ mijloceasc\ pentru noi la Fiul
s\u [i Dumnezeul nostru.

La acest dumnezeiesc praznic, cu suflete smerite s\ ne 
rug\m Maicii Domnului, s\ vindece neputin]ele noastre
suflete[ti [i trupe[ti.

S\ asculte rug\ciunile [i suspinele inimilor noastre! S\ ne
p\zeasc\ sub acoper\m=ntul aripilor sale. S\ ne trimit\ Preacurata
St\p=n\ - f\clia luminii celei neapropiate - o raz\ din c\ldura
iubirii, armoniei [i bucuriei cere[ti ca [i noi pe p\m=nt, oameni [i
popoare, s\ putem vie]ui `n pace, armonie [i bun\ `n]elegere, spre
binele [i prop\[irea tuturor. Amin.
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