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Maica Domnului nu 
a încetat și nu încetea-
ză să se roage pentru 
noi. La praznicul Bunei 
Vestiri, “Maica Domnu-
lui ne arată cât de mare 
este respectul lui Dum-
nezeu pentru libertatea 
omului, dar și cât de ma-
re este libertatea omului 
care se unește cu liber-
tatea lui Dumnezeu, cât 
de mare este smerita îm-
plinire a voii lui Dumne-

zeu, când omul iubește 
pe Dumnezeu ca răspuns 
al său la iubirea lui Dum-
nezeu”, după cum ne ex-
plică Preafericitul Părinte 
Daniel, Patriarhul Biseri-
cii Ortodoxe Române. Să 
ne ajute Bunul Dumne-
zeu să o cinstim pe Maica 
Domnului, așa cum a fă-
cut-o Arhanghelul Gavriil, 
și să învățăm de la Mai-
ca Domnului smerenia, 
având nădejdea că Dum-

nezeu lucrează totdeauna 
spre binele nostru! 

Rugăciune 
pentru liniștirea 
sufletului
Preacurată Fecioară, de Dum-
nezeu Născătoare, 
Care poți face tot binele, 
primește aceste daruri, 
Care se cuvin numai Ție, de la 
noi, nevrednicii robii Tăi, 
Ceea ce ești aleasă din toate 
neamurile, 
Și te-ai arătat mai înaltă de-
cât toate făpturile Cerești și 
pământești.
Căci pentru Tine a fost cu noi 
Domnul puterilor,

Și prin Tine am cunoscut pe Fi-
ul lui Dumnezeu, 
Și ne-am învrednicit Sfântu-
lui Lui Trup și Preacuratului Lui 
Sânge.
Pentru aceea fericită ești în-
tru neamurile neamurilor, 
Ceea ce ești de Dumnezeu fe-
ricită, 
Mai luminată decât Heruvimii 
și mai cinstită decât Serafi-
mii fiind.
Și acum, Preasfântă Stăpână 
de Dumnezeu Născătoare,
Fecioară întru tot cântată, 
Nu înceta a te ruga pentru noi, 
nevrednicii robii Tăi, 
Ca să ne izbăvim de tot sfatul 
celui înșelător, 
Și de toată primejdia 

Și să fim păziți nevătămați de 
toată lovirea cea înveninată a 
diavolului, 
Ci până la sfârșit cu rugăciu-
nile Tale, păzește-ne pe noi 
neosândiți, 
Că întru pază și cu ajutorul Tău 
fiind mântuiți, 
Slavă, laudă, mulțumită și în-
chinăciune, pentru toate să 

înălțăm
Unuia în Treime Dumnezeu, Zi-
ditorul tuturor, 
Acum și pururea și în vecii ve-
cilor,

Amin! 

religie
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Să o cinstim pe Maica Domnului!
Prin ascultarea Celei mai smerite dintre toate 
fecioarele smerite a început Dumnezeu mântuirea 
lumii, punând capăt suspinelor strămoșilor noștri 
și suferințelor tuturor celor ce se chinuiau în iad, 
încă de la începuturi. 

Maria a fost fiica lui 
Ioachim și a Anei, doi bă-
trâni credincioși din Naza-
ret, descendenți din David, 
care toată viața lor s-au 
rugat lui Dumnezeu să le 
dăruiască un copil. Dum-
nezeu le-a ascultat ru-
găciunea și le-a răsplătit 
credința, dăruindu-le spre 
bătrânețe, o fiică ce a pri-
mit numele “Miriam” sau 
“Maria”, care înseamnă 
“cea plăcută”, “cea alea-
să”, “Doamnă” sau ”Stă-
până”.

Fecioara Maria, o 
viață în rugăciune 

De la vârsta de trei 
ani, a fost închinată Dom-
nului, fiind dusă de părinții 
ei la templul din Ierusalim, 
unde a crescut sub îndru-
marea unor femei în vâr-
stă, aflate în slujba acestui 
sfânt lăcaș. Acolo a dobân-
dit o frumoasă educație 
religioasă, trăind în ru-

găciune și reculegere, în 
același timp studiind și Ve-
chiul Testament. La vârsta 
de 15 ani a trebuit să pă-
răsească templul. Pentru 
că părinții Ei au murit, Ma-
ria a fost încredințată unei 
rude mai îndepărtate, bă-
trânul Iosif, un om drept 
din Nazaret, din seminția 
lui David, care trebuia să-i 
ofere Mariei ocrotire.

Aleasă să-L  
nască pe 
Dumnezeu,  
pentru  
puritatea Ei

Sfânta Scriptură ne 
spune că Maria era “logo-
dită” cu dreptul Iosif, dar 
Ea a trăit toată viața în 
feciorie, după cum se fă-
găduise lui Dumnezeu în-
că de la “închinarea” Sa 
la templul din Ierusalim. 
Acestea au fost motivele 
pentru care a fost aleasă 

de Dumnezeu să-L nas-
că în chip văzut pe Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumne-
zeu și Mântuitorul lumii.

Arhanghelul 
Gavriil i-a adus 
Buna Vestire

Vestea unică, a fost 
adusă de Arhanghelul 
Gavriil. Cuvintele cu care 
o întâmpină îngerul sunt: 
“Bucură-te, ceea ce ești 
plină de har, Domnul es-
te cu Tine! Binecuvântată 
ești tu între femei” (Luca 
1,28). La tulburarea Ei, 
firească de altfel, în fața 
acestor cuvinte de prea-
mărire, îngerul continuă, 
vestind-o că “a aflat har 
la Dumnezeu”, că va ză-
misli și va naște un fiu al 
cărui nume va fi “Iisus”, 
care se va chema și “Fiul 
Celui Prea Înalt”. “Cum va 
fi aceasta, de vreme ce eu 
nu știu de bărbat?” (Luca 
1,34). Arhanghelul îi dez-
văluie modul minunat în 
care se va petrece zămis-
lirea Pruncului, subliniind 
din nou dumnezeirea Lui: 
“Duhul Sfânt se va pogorî 
peste Tine și puterea Ce-
lui Prea Înalt te va umbri. 
Pentru aceea și Sfântul 
care se va naște din Tine, 
Fiul lui Dumnezeu se va 
chema”(Luca 1,35).

Prin Ea s-a împlinit 
profeția

După ce a ascultat 
cu emoție, Maria răspun-
de cu seninătate și dem-
nitate: “Iată roaba Dom-

nului! Fie mie după cu-
vântul tău” (Luca 1,38 ). 
Ea consimte să primeas-
că în trupul Ei feciorelnic 
pe Ziditorul lumii. Se la-
să în grija Domnului, la-
să harul divin să lucreze 

și nu se îndoiește că ce-
le profețite se vor ade-
veri. Și, într- adevăr, ce-
le profețite de înger s-au 
împlinit peste nouă luni, 
prin nașterea supranatu-
rală a Mântuitorului.

Ziua de miercuri, 25 martie a fost o zi specială 
pentru noi, creștinii, pentru că prăznuim Buna 
Vestire, una dintre marile sărbători închinate 
Maicii Domnului. Ca să înțelegem mai bine 
importanța sărbătorii, vom vorbi despre 
Fecioara Maria, apoi despre vestirea Nașterii 
lui Iisus și însemnătatea “bunei vestiri” în 
opera de mântuire.

Pe 25 martie 
a început 
mântuirea 
lumii


