Maica Domnului
şi
mântuirea lumii

În articolul 3 al Simbolului de credinţă – CREZUL, mărturisim că Fiul lui
Dumnezeu „pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din
ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om”.
Aşadar, venirea în lume a lui Iisus Hristos s-a făcut prin Duhul Sfânt şi prin
Fecioara Maria. Fără Maica Domnului mântuirea noastră nu s-ar fi putut săvârşi.
Prin viaţa ei sfântă, prin curăţenia sufletului şi a trupului, ea a fost singura din
care putea lua trup Cel neprihănit, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce era născut din Tatăl
mai înainte de toţi vecii. Prin credinţa ei tare, prin dragostea ei jertfelnică, ea a
fost singura capabilă să înţeleagă chemarea lui Dumnezeu şi să răspundă cu
smerenie îngerului trimis de Dumnezeu: „Iată roaba Domnului. Fie mie după
cuvântul tău!” (Luca 1, 38).
Omenirea a aşteptat mii de ani pentru ca în lume să se găsească o fecioară
smerită, curată şi ascultătoare din care să se poată naşte Mântuitorul. Dacă ea ar fi
răspuns atunci „Nu!” planului de mântuire al lui Dumnezeu, mântuirea noastră
ar fi fost zădărnicită, căci Dumnezeu nu încalcă voinţa şi libertatea omului.
Aşadar, Fecioara Maria, care în numele omenirii a spus „Da!” lucrării lui
Dumnezeu, are o implicare directă şi un rol important în mântuirea neamului
omenesc, de aceea ea este “mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de
asemănare decât serafimii” .
Biserica recunoaşte rolul Maicii Domnului în iconomia mântuirii, fapt
care reiese din toate rânduielile bisericeşti. Astfel, la slujbele bisericeşti, Maica
Domnului este pomenită întotdeauna imediat după Sfânta Treime. Anul
bisericesc (1 septembrie - 31 august) începe cu o sărbătoare închinată Maicii
Domnului – Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie) şi se încheie tot cu o
sărbătoare închinată ei - Adormirea Maicii Domnului (15 august). Fără Maica
Domnului n-ar fi fost nici celelalte sărbători, pentru că dacă n-ar fi fost Naşterea
Domnului care s-a făcut din Sfânta Fecioară Maria, n-ar fi fost nici Botezul, nici
Învierea, nici Înălţarea Domnului, nici Pogorârea Sfântului Duh când s-a
întemeiat Biserica.
Prin Maica Domnului a început împreună-lucrarea omului cu Dumnezeu,
fără de care nimeni nu se poate mântui. Ea este scara cerească pe care Dumnezeu
S-a pogorât la om şi rugăciunile omului se înalţă la Dumnezeu. Ea este Maica
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Domnului dar şi Maica creştinilor, mijlocitoare puternică şi mângâietoare caldă a
celor ce suntem „fraţii cei preamici” ai Fiului său. Ea este Născătoare de
Dumnezeu, pentru că Cel născut din ea este Fiul lui Dumnezeu, Care prin
întrupare S-a făcut om adevărat, rămânând şi Dumnezeu adevărat. Cine
cinsteşte pe Maica Domnului cinsteşte pe Cel născut din ea. Nu poate declara
cineva că cinsteşte pe Fiul, dacă batjocoreşte sau necinsteşte pe Maica Sa. Să ne
amintim că prima minune pe care a făcut-o Domnul pe pământ a fost la nunta din
Cana Galileii, la rugămintea Maicii Sale. Dacă El a cinstit-o şi a ascultat-o cât a
trăit pe pământ, cu atât mai mult suntem datori noi să facem la fel. Luând-o
alături de Sine în împărăţia Sa cerească, după adormirea ei, Mântuitorul a făcut-o
Împărăteasă a cerului şi a pământului, care şade de-a dreapta Sa, după cum
vedem în icoana numită Deisis. În icoanele ortodoxe, Maica Domnului este
nedespărţită de Fiul ei, pe Care Îl arată lumii, spunându-ne ca şi celor de la Cana
Galileii: „Faceţi orice vă va spune El” (Ioan 2,5). Acesta este îndemnul ei pentru
fiecare dintre noi.
prof. Irina Buta, Suceava

Sfânta Scriptură

despre ...

...Maica Domnului
Găsiţi corespondenţa între versete şi trimiteri, folosind Sfânta Scriptură.
Copiii care vor transcrie versetele şi vor trimite răspunsurile corecte pe
adresa revistei până
până la data de 15 August 2015, vor primi câte o surpriză!

Iată, Fecioara va lua în
pântece şi va naşte fiu şi vor
chema numele lui Emanuel.

Galateni 4,4-5
Iar când a venit plinirea
vremii, Dumnezeu, a trimis pe
Fiul Său, născut din femeie,
născut sub Lege, ca pe cei de
sub Lege să-i răscumpere, ca
să dobândim înfierea.
Faptele Apostolilor 1,14

Isaia 7,14

Toţi aceştia, într-un cuget,
stăruiau în rugăciune
împreună cu femeile şi cu
Maria, mama lui Iisus...

Ioan 19,25
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