
 

Fecioara Maria 

Să deschidem puţin Noul Testament pentru a vedea ce spune Dumnezeu despre Maria. Un pasaj-

cheie îl găsim în Evanghelia după Luca (1:26-49). 

a.  Arhanghelul Gavriil o numeşte pe Fecioara Maria "plină de har" sau "căruia i s-a făcut mare dar" 

de la Dumnezeu (Luca 1:30) și cea mai "binecuvântată" dintre toate femeile (Luca 1:28). Noi nu 

avem dreptul să facem mai puţin. 

b. În Luca 1:42-43, Sfânta Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, o numeşte şi ea pe Maria 

"binecuvântată", și "maica Domnului meu". Oare putem să facem şi noi aceeaşi mărturisire? Timp 

de secole, Biserica a numit-o la unison pe Fecioara Maria "mama lui Dumnezeu". Dacă Cel care era 

în pântecele ei nu este Dumnezeu adevărat, atunci suntem încă morți în păcatele noastre. Prin 

"maica lui Dumnezeu" nu ne referim, desigur, că ea este mamă a Preasfintei Treimi. Ea este cea 

care i-a dat viaţă biologică Fiului veșnic al lui Dumnezeu. Maria a purtat pe Dumnezeu în pântecele 

ei și astfel o putem numi, pe bună dreptate, Maica Domnului, sau Purtătoarea de Dumnezeu 

(Theotokos). 

c. Nu numai Elisabeta o numeşte binecuvântată, ci Maria însăși, inspirată de Duhul Sfânt, prezice că 

"toate generațiile mă vor numi binecuvântată" (cf. Luca 1:48). Această profeție biblică explică imnul 

ortodox, "Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu." În mod tragic însă, 

generația noastră a uitat acest lucru. Creștinii ortodocși o binecuvânteze pe Fecioara Maria din 

ascultare faţă de Dumnezeu, împlinind cuvintele Sale sfinte. 

d. Definind-o pe Maria ca “mamă a lui Dumnezeu“ protejăm în acest fel identitatea fiului ei cel 

sfânt, Care este şi "Fiul Celui Prea Înalt" (Luca 1:32), Dumnezeu-Omul. Dacă nu putem face față 

acestei taine a Fecioarei Maria, vom fi înţeles greşit Întruparea Fiului lui Dumnezeu. 

e. Profetul Iezechiel scrie în Vechiul Testament: "Poarta aceasta va sta încuiată şi nu se va deschide, 

și nimeni nu va trece prin ea, pentru că Domnul Dumnezeul lui Israel va intra printr-însa şi ea va 

rămâne închisă" (Iezechiel 44:2). Părinții Bisericii au văzut în această poartă o prefigurare a 

pântecelui Mariei, închis după nașterea Mântuitorului.  Noi nu o adorăm pe Fecioara Maria. 

Adorarea se cuvine numai lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Pe Maria, Maica Domnului, o 

preacinstim, aşa cum ne învaţă Scriptura.  
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