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Rolul
Maicii Domnului
în Sărbătoarea
Sărbătoarea
Bunei Vestiri
Iubitorul de oameni şi Milostivul
Dumnezeu, văzând neamul omenesc
chinuit de diavol, a binevoit să-l
izbăvească din robia celui rău. Pentru
aceasta, Tatăl Ceresc a hotărât să-L
trimită în lume pe Fiul Său Cel Unul
Născut să ia trup omenesc, să sufere şi
să moară pentru ca oamenii să se
mântuiască.
După mii de ani de aşteptare, la
“plinirea vremii”, după cum citim în
Sfânta Scriptură (Galateni 4,4),
Arhanghelul Gavriil, trimis de
Dumnezeu, a adus lumii Vestea cea
Bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu
din Fecioara Maria. Această minune
este numită Buna Vestire în calendarul
creştin ortodox şi este serbată la data
de 25 martie.
La fiecare Sfântă Liturghie, dar şi în
rugăciunile de zi cu zi, rostim Crezul
(Simbolul Credinţei). În cadrul acestei
mărturisiri de credinţă amintim
despre marea taină prin care
Mântuitorul Iisus Hristos S-a făcut
asemenea oamenilor, luând trup
omenesc din Fecioara Maria prin
pogorârea Duhului Sfânt asupra ei.
Auzind suspinele strămoşilor
noştri, în ziua Bunei Vestiri
Dumnezeu a căutat cu milă şi cu
îndurare din cer spre pământ,
aducând bucurie şi vestind mântuirea
în toată lumea.
„Bucură-te cea plină de har,
Domnul este cu tine!” a fost salutul

adresat Fecioarei Maria de către îngerul
Domnului. La auzul acestor cuvinte,
Fecioara a rămas uimită, întrebându-se:
„Ce închinăciune poate să fie aceasta?”.
Atunci Arhanghelul i-a zis: „Nu te teme,
Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi
iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi
vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi
mare şi Fiul Celui Preaînalt se va
chema… Şi va împărăţi peste casa lui
Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea
sfârşit” (Luca 1, 30-33).
Apoi Arhanghelul Gavriil îi arată
Fecioarei Maria cum se va petrece
minunea întrupării Fiului lui
Dumnezeu, zicându-i: „Duhul Sfânt Se
va pogorî peste tine şi puterea Celui
Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi
Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui
Dumnezeu se va chema” (Luca 1, 35). La
auzul acestor cuvinte, Preacurata a
crezut, s-a încredinţat voii lui
Dumnezeu, a primit chemarea înaltă ce
i se oferea şi a zis într-o adâncă
smerenie: „Iată roaba Domnului. Fie
mie după cuvântul Tău!” (Luca 1, 38).
Atunci minunea minunilor s-a
împlinit. De aici încolo Maica
Domnului va fi cinstită mai presus
decât toţi sfinţii, decât heruvimii şi
serafimii. Ea fiind numită de către
Sf inţii Părinţi Născătoare de
Dumnezeu, creştinii o preamăresc în
slujbele bisericeşti, cât şi în rugăciunile
personale.
Am putea noi, oare, rămâne reci şi
indiferenţi faţă de Maica Domnului
înaintea căreia un înger s-a plecat şi i
s-a închinat? Niciodată! Noi suntem
datori să cinstim ceea ce Însuşi
Dumnezeu a cinstit.
Când o chemăm pe Maica Domnului
în rugăciune, când apelăm la ajutorul ei,
noi împlinim de fapt ceea ce Maica
Domnului a spus: „Iată, de acum mă vor

ferici toate neamurile. Că mi-a făcut
mie mărire Cel Puternic şi sfânt este
numele Lui” (Luca 1, 48-49).
Maica Domnului este pentru noi toţi
modelul neegalat al credinţei, al iubirii
de Dumnezeu, al slujirii aproapelui în
dragoste, pilda curăţiei sufleteşti, a
devotamentului matern şi a răbdării în
suferinţă. Maica Domnului a fost tot
timpul alături de Fiul ei, chiar şi în
momentul răstignirii pe Crucea
Golgotei.
Maica Domnului este şi maica
noastră, a credincioşilor. Să fim
încredinţaţi pe deplin că orice
rugăciune înălţată către ea este
ascultată şi împlinită, căci „nimeni din
cei ce se roagă ţie, nu este ruşinat” aşa
cum spunem în Paraclisul Maicii
Domnului.
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