CÂTEVA PROFEȚII DIN VECHIUL TESTAMENT
DESPRE MAICA DOMNULUI
Şerban Drugaş

SOME BIBLICAL PROPHECIES ABOUT THE MOTHER OF GOD
Abstract: The biblical prophecies are of many kinds, from the most obvious
to allusions and metaphors, from those concerning the future of Israel to those
with a messianic or eschatological content. Among the messianic prophecies,
those referring to the Mother of the Lord are special. We find the interpretation
of the prophecies first in the New Testament, and then in the Holy Tradition
of the Church. The rationalist doubt for the prophetic or miraculous character
of a certain biblical text has no relevance when speaking about the work of
God, as it is confessed in the Scripture and by the Church.
We treated in this paper the following prophecies about the Mother of God: Genesis
3:15, Psalms 44/45,11-21, Proverbs 8,22-23, Isaiah 7,14 şi Ezekiel 44,1-3.
First, the Mother of God is presented, in Genesis 3:15, as the second Eve,
giving birth to Messiah. Then, we understand that she was chosen by God, Who
made her a lot of gifts, especially spiritual (Psalms 44/45:11-15 – cf. Luke 1:28).
The prophecy is sending us to a moment not mentioned in the New Testament,
but kept in the Tradition – of giving little Mary to the temple by her parents,
being accompanied by many virgins (Psalms 44/45:16-18). The prophecy transmits to us a precious principle in the Orthodox cult, that the Mother of our Savior
becomes our mother (Psalms 44/45:19). The lords of the world and the peoples
will honor her and will receive the protection of the Mother of the Lord (Psalms
44/45:19) – as assured, also, by herself, in Luke 1:48. Prov. 8,22-23 is understood
by many of the Holy Fathers as a reference to the eternal knowledge of God
about His Mother and her important role in the plan of the salivation.
The prophecy in Isaiah 7:14 presents us the miraculous birth of the Savior by
a Virgin, as understood in the Septuagint, in the New Testament and by all the
Holy Fathers that wrote about it. Ezekiel 44:1-3 has also an old tradition of interpretation in the Church as referring to the virginity of the Mother of the Lord.
Keywords : Old Testament, Virgin, prophecies
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I. Introducere.
Pentru a vorbi despre profeţiile din Vechiul Testament despre Maica
Domnului trebuie să înţelegem mai întâi ce este o profeţie. Dumnezeu a descoperit prin profeţi numeroase evenimente viitoare – acestea sunt profeţiile
(activitatea profetică în sens strict, deşi lucrarea profetului este, în general
mult mai largă). Această activitate a continuat în Noul Testament şi poate fi
urmărită şi în scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Unele profeţii sunt mai
învăluite, iar altele mai explicite, dar toate se înţeleg cu mult mai mare claritate
în cursul împlinirii lor şi după ce s-au împlinit. Cu ajutorul profeţiilor mai
explicite, oamenii pot înţelege caracterul profetic al Scripturii în general.
Unii au inventariat împlinirea câtorva sute de profeţii în Persoana şi activitatea lui Iisus Hristos. Josh McDowell numără 61 de proorocii mesianice
majore, toate împlinite exact în Iisus Hristos, 1 concluzionând că: „s-ar putea
ca cineva să găsească una sau două proorocii împlinite în alţi oameni, dar nu
toate cele 61 de proorocii majore”; „şansa ca vreun om care să fi trăit până
acum să fi împlinit toate cele opt proorocii este una din 10 la puterea şaptesprezece”, adică practic nulă (Peter Stoner, Science Speaks).1 Opt proorocii
foarte explicite se referă la: (1) Naşterea în Betleem (Miheia 5,1); (2)
Înaintemergătorul – Ioan Botezătorul (Isaia 40,3, cf. Maleahi 3,1); (3) Intrarea
în Ierusalim (Zaharia 9,9); (4) trădarea de către un prieten (Psalm 41/42,9);
(5) vânzarea pe 30 de arginţi (Zaharia 11,12), (6) aruncaţi în casa Domnului
şi daţi pe ţarina olarului (v. 13); (7) faptul că nu va vorbi înaintea acuzatorilor
(Isaia 53,7); (8) răstignirea (Psalm 22/23,16; Isaia 53,12 ş.a.).
La acestea se pot adăuga, evident, şi altele, precum profeţia despre rănile
răstignirii în Zaharia 13,6 sau despre învierea lui Hristos în Isaia 53,10 (Cum
putea Mesia să-şi lungească viaţa după ce şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat,
decât dacă învia?!). În afara celor 61 de profeţii majore, „Canon Lindon este
renumit pentru afirmaţia că în Vechiul Testament există 332 de predicţii distincte, care s-au împlinit literalmente în Hristos” (Floyd Hamilton), pe care
autorul le expune şi demonstrează în acest loc.2 Josh McDowell, comparând
Biblia cu literatura antică ajunge la următoarea concluzie: că Biblia trebuie
supusă la aceleaşi teste ca şi orice altă sursă a istoriografiei antice 3 şi că ea
rezistă cu succes acestei abordări.4
Biblia are un bogat conţinut profetic, ca operă scrisă sub inspiraţia Sfântului
Duh. Sfinţii Părinţi ai Bisericii, trăind în acelaşi Duh, au descoperit caracterul
profetic al Bibliei şi în texte care aparent ar fi doar relatări istorice. Sfinţii
Părinţi ai Bisericii nu au pierdut niciodată echilibrul dintre interpretarea istorică
şi cea profetică sau spirituală a Scripturii. Sfântul Maxim Mărturisitorul, de
exemplu, tâlcuind Psalmul 44/45,5 arată că el a fost interpretat mai ales ca
profeţie despre Biserică, dar că el poate fi înţeles şi ca profeţie despre Maica
Domnului. Nu este un pericol a descoperi o mulţime de înţelesuri ale Scripturii,
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atâta timp cât acestea sunt conforme cu ceea ce Dumnezeu a dorit să descopere,
iar nu impuse de înţelegerea greşită a interpretului. Cum se ajunge fără pericol
la bogăţia de înţelesuri originare ale textului biblic din orice loc? Biserica
Ortodoxă asigură această unitate a credinţei cu ajutorul indispensabil al Sfintei
Tradiţii. Pentru receptarea corectă a Scripturii este necesară îndrumarea scrierilor Sfinţilor Părinţi cu o ortodoxie confirmată de teologia Sinoadelor
Ecumenice.
Întrucât Biblia profeţeşte despre întruparea şi naşterea Mântuitorului, este
evident că ea conţine şi profeţii, unele mai explicite, altele mai învăluite, despre
Maica Domnului. O profeţie explicită despre cele trei teme amintite este cea
din Isaia 7,14: „Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara
va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel”. Vom
parcurge, mai departe, câteva astfel de profeţii despre Maica Domnului în
ordinea textului Scripturii.
II. Câteva profeţii din Vechiul Testament despre Maica Domnului.
1. Facerea 3,15.
« הּוא יְ ׁשּופְ ָך ר ֹאׁש וְ אַ ּתָ ה ְּתׁשּופֶ ּנּו:וְ אֵ יבָ ה אָ ִׁשית ּבֵ ינְ ָך ּובֵ ין הָ ִאּׁשָ ה ּובֵ ין ז ְַרעֲָך ּובֵ ין ז ְַרעָ ּה
. »עָ קֵ ב- «καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ
μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει
κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν.» - «Duşmănie voi pune între tine şi
între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; ace(a)sta îţi va zdrobi capul, iar
tu îi vei înţepa călcâiul».
Dumnezeu se adresează prin aceste cuvinte celui care o atrăsese în păcat
pe femeie în grădina Edenului. După cum interpretează toţi Sfinţii Părinţi,
şarpele a fost instrumentul diavolului.6 Astfel, se poate vorbi de şarpele nevăzut,
diavolul, căruia i se adresează mai cu seamă Dumnezeu prin această profeţie.
Prima învăţătură care se desprinde din acest text este despre duşmănia diavol
şi neamul omenesc, respectiv între cei care-l urmează pe diavol şi Urmaşul
femeii. Textul prezintă nişte paralele care duc sensul profeţiei dincolo lupta
dintre credinţă şi necredinţă, precizând cadrele ei. Dumnezeu pune duşmănie
între „şarpe” şi femeie, între sămânţa lui şi sămânţa ei. Tema „şarpelui” – diavol
va fi reluată şi de către Domnul nostru Iisus Hristos, când se referă la cei ce
îi urmează influenţa negativă cu expresii precum «şerpi, pui de vipere» (Matei
23,33)7 sau le spune: «Voi sunteţi din (de la) [tatăl] diavol şi vreţi să faceţi
poftele tatălui vostru.» (Ioan 8,44).8
Diavolul îşi continuă influenţa în lume, de aceea profeţia poate să îl vizeze
direct, alături de „sămânţa lui”, cei care îl urmează în răutăţi. Dar femeia? Este
clar că Dumnezeu vorbeşte aici de o duşmănie prelungită până la sfârşitul
veacurilor, deci nu poate fi vorba de Eva ca subiect al acestei situaţii. Şi chiar
„femeia” ca generalizare nu poate fi o interpretare a acestui loc. La fel cum
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„şarpele” din versetele anterioare duce dincolo de făptura care poartă acest
nume, spre diavol, „femeia” care se află în duşmănie cu diavolul până la sfârşitul veacurilor are două înţelesuri, legate între ele, prin unele apropieri tainice
de sens în Scriptură, dar şi în textele liturgice. Cele două sensuri ale „femeii”
care se opune şarpelui sunt Biserica şi Maica Domnului. Trei mari profeţii ale
Scripturii se pot interpreta la fel de bine punând în centrul înţelesului fie
Biserica, fie pe Maica Domnului: Protoevanghelia de faţă (Facerea 3,15),
Psalmul 44/45 (vezi mai jos), precum şi Apocalipsa 12,1-6. Iar Maica Domnului
este numită în Axionul Liturghiei Sf. Vasile cel Mare, preluat şi în alte slujbe:
„Biserică sfinţită şi rai cuvântător”. Iar în Paraclis: „bucură-te rai..., bucură-te
biserică”.9
Pronumele  הּוא/ αὐτός este la masculin şi în ebraică şi greacă. Dar dacă în
ebraică „sămânţa” este la masculin, în greacă el este la neutru. Deci textul nu
se referă pur şi simplu la sămânţa femeii, nici la nişte urmaşi nediferenţiaţi ai
Evei, ci are în vedere că aceasta este reprezentată mai cu seamă de către Cineva
anume. Astfel, Septuaginta desăvârşeşte ceea ce sugerează textul ebraic în
privinţa sensului mesianic al textului. „Targumul de la Ierusalim, anunţând
pentru neamul femeii victoria asupra şarpelui “la sfârşitul vremurilor, în zilele
Regelui Mesia”, arată astfel că Sinagoga antică înţelegea deja acest pasaj în
acelaşi sens”.10 Astfel, în mod firesc, versetul ajunge să fie interpretat ca prima
proorocire despre Mesia, ca Protoevanghelie, prima Veste Bună. Devine evident
că, dacă Mesia este prin excelenţă sămânţa, adică Urmaşul femeii, Maica
Domnului este femeia prin excelenţă, cea care acoperă cu virtuţile ei păcatul
Evei. Dacă lui Adam îi corespunde Noul Adam, Hristos, Evei îi corespunde
Noua Evă, Maica Domnului, de data aceasta în ipostază de mamă a Noului
Adam. Dacă Eva a fost luată miraculos din Adam, Hristos S-a zămislit şi S-a
născut miraculos din Fecioara Maria. Dacă faptele primilor oameni au îndepărtat omenirea de Dumnezeu, faptele femeii prin excelenţă, Maica Domnului,
şi ale Omului prin excelenţă, Dumnezeu-Omul, refac legătura omului cu
Dumnezeu, în împărăţia veşnică a lui Dumnezeu, depăşind chiar comuniunea
din primul rai, în care au trăit Adam şi Eva.
Verbul ebraic  ׁשּוףnu permite o traducere uşoară în alte limbi, referindu-se
la producerea unei răni. Comentatorul francez H.-J. Crélier analizează această
problemă, rezumând preocupările anterioare pentru această traducere: „Deşi
nu toţi traducătorii sunt de acord asupra sensului lui ׁשּוף, cel de a zdrobi
(écraser), care se sprijină pe cele mai importante autorităţi, este privit de
Roediger (…) drept cel mai bine întemeiată, iar de către Keil ca sigură. Pentru
ea s-a decis şi Delitzsch (…). Noi credem (…) că, pe lângă confirmarea pe
care şi-o găseşte în expresia Sf. Ap. Pavel din Romani 16,20: «Dumnezeul
păcii îl va zdrobi pe satana sub picioarele voastre», care conţine o aluzie clară
la acest loc din Facerea, ea se adaptează mult mai bine la alte pasaje unde se
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întâlneşte din nou ”)…( ׁשּוף11 Autorul invocat respinge, de asemena, interpretările raţionaliste, arată că Sinagoga însăşi înţelegea fragmentul în sens mesianic
(v. mai sus), iar o serie de Sfinţi Părinţi şi comentatori însemnaţi îl înţeleg ca
o profeţie care se referă în mod evident la Mântuitorul nostru Iisus Hristos:
„Spiţa femeii, care zdrobeşte capul şarpelui este neamul omenesc învingător
al diavolului în Iisus Hristos şi de către Iisus Hristos (…). În acest sens l-au
înţeles Sf. Efrem, Sf. Vasile, Sf. Ioan Hrisostom, Sf. Ambrozie, Sf. Ieronim
etc. Unii, prin această sămânţă binecuvântată a femeii, cum se exprimă
Bossuet, înţeleg în mod direct şi exclusiv pe Iisus Hristos (…)”12
Hristos, Urmaşul prin excelenţă al femeii prin excelenţă, Maica Sfântă, a
zdrobit capul şarpelui, iar acesta i-a zdrobit sau muşcat călcâiul. Diavolul I-a
provocat lui Hristos, prin răstignire, o rană mult mai mică decât lovitura primită
de el prin Învierea Domnului. Găsim o minunată corespondenţă, aproape textuală, în rugăciunea rostită seara în legătură cu triumful Crucii Domnului: „...
şi a călcat puterea diavolului şi te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea Sa,
spre alungarea a tot pizmaşul.”.13 Lupta lui Mesia cu diavolul, ni-L înfăţişează
ca pe Mântuitorul lumii încă din Facerea 3,15, iar nu ca pe un împărat lumesc.
Prioritatea Acestui Urmaş al femeii este să zdrobească influenţa sau chiar
domnia diavolului asupra omenirii, chiar cu preţul patimilor Sale, iar nu să
guverneze o împărăţie lumească.
Protoevanghelia din Facerea 3,15 oferă toate sensurile discutate, o bogăţie
profetică într-o exprimare concisă.
2. Psalmul 44/45,11-21.
«… 11. Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi
prea înfrumuseţată./ 12. Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul
tău şi casa părintelui tău,/ 13. Că a poftit Împăratul frumuseţea ta, că El este
Domnul tău./ 14. Şi se vor închina Lui fiicele Tirului cu daruri, feţei Tale se
vor ruga mai-marii poporului./ 15. Toată slava fiicei Împăratului este înăuntru,
îmbrăcată cu ţesături de aur şi prea înfrumuseţată./ 16. Aduce-se-vor Împăratului
fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ţie./ 17. Aduce-se-vor întru
veselie şi bucurie/ 18. Aduce-se-vor în palatul Împăratului./ 19. În locul părinţilor tăi s-au născut ţie fii; pune-i-vei pe ei căpetenii peste tot pământul./ 20.
Pomeni-vor numele tău în tot neamul;/ 21. Pentru aceasta popoarele te vor
lăuda în veac şi în veacul veacului.».
Sf. Maxim Mărturisitorul arată că acest Psalm se poate înţelege atât ca
profeţie referitoare la Biserică, precum şi la Maica Domnului. El îl tâlcuieşte
în cel de-al doilea înţeles, în Viaţa Maicii Domnului.14
Potrivit sfântului, Psalmul vesteşte sălăşluirea Fecioarei în Templu în perioada copilăriei sale (versetul 11). A trebuit să ia aminte la cele prevestite despre
misiunea ei (v. 12a). Mintea ei s-a ridicat deasupra folosului limitat, devenind
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mijlocitoarea tuturor, atât prin naşterea Mântuitorului, cât şi prin întreaga ei
activitate: Dumnezeu a cooptat-o într-o misiune universală (v. 12b). Maica
Domnului este plină de daruri (v. 14-15), cu sublinierea clară a celor duhovniceşti (“înăuntru“, v. 15). În momentul afierosirii copilei Maria la templu de
către părinţii ei, o însoţeau cu bucurie mulţime de fecioare (v. 16-18). Caracterul
psalmului de profeţie referitoare la Maica Domnului devine evident în ultimele
versete, prevestind: intrarea în Templu a Maicii Domnului (v. 18); prin faptul
că este mama Mântuitorului, ea devine mama tuturor credincioşilor (v. 19a);
mulţi regi, prinţi sau alte căpetenii vor cinsti numele ei şi vor primi protecţia
ei (v. 19b); va fi cinstită de toate neamurile (v. 20-21 – ca în Luca 1,48).
Plinătatea darurilor, îndeosebi duhovniceşti, de care se bucură Fecioara,
Maica Domnului îşi găseşte, evident, ecou în Luca 1,28: « Şi intrând îngerul
la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei.». De asemenea, este de reţinut că prevestirea
afierosirii copilei Maria la Templu (Psalm 44/45,16-18) de către părinţii ei nu
se regăseşte în Noul Testament, dar este păstrat în Sfânta Tradiţie.15
Faptul că versetele 18-21 se referă clar la Maica Domnului este confirmat
şi de înseşi cuvintele Maicii Domnului, care profeţesc şi ele cinstea pe care o
va primi ea de la toate neamurile: «Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că,
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). În maniera în care şi altă
dată autorii Noului Testament sau însuşi Iisus Hristos confirmă împlinirea
prevestirilor Vechiului Testament, cuvintele Mariei din Luca 1,48-49, confirmă
prevestirile pe care le-a făcut David despre ea în Psalmul 44,20-21.
3. Proverbe 8,22-23.
«Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor Lui; înainte de lucrările Lui cele
mai de demult./ Eu am fost din veac întemeiată de la început, înainte de a se
fi făcut pământul».
Psalmul este despre înţelepciune, cum arată şi titlul. Ştim că în textele
biblice sapienţiale, dar mai ales în Proverbele lui Solomon, înţelepciunea este
adesea personificată. Sf. Nicodim Aghioritul înţelege, însă, mai ales versetele
22-23 din capitolul 8 ca pe o profeţie despre Maica Domnului. Faptul că unii
autori nu pot să înţeleagă tâlcul profetic al unui text, aşa cum este el pus în
lumină de Sfinţii Părinţi ai Bisericii, este o slăbiciune, fără vreo relevanţă
pentru credincioşii care doresc să primească Revelaţia în acelaşi Duh cu cei
care au descoperit cu adevărat calea spre Dumnezeu. Textul din Prov. 8,22-23
mărturiseşte faptul că persoana şi misiunea Maicii Domnului au fost cunoscute
de Dumnezeu din înălţimea existenţei Sale necuprinse în timp şi spaţiu, adică
din veşnicie. Dumnezeu, fiind atotştiutor, le ştie şi pe cele nevrednice, deci cu
atât mai mult pe cele vrednice de laudă! Mijlocirea Maicii Domnului la
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întruparea Fiului lui Dumnezeu nu putea avea loc decât în conformitate cu
planul pe care Dumnezeu îl avea din veşnicie pentru mântuirea noastră.
Sf. Ap. Pavel spune despre Hristos: «Acesta este chipul lui Dumnezeu celui
nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura.» (Coloseni 1,15). Hristos nu este
mai întâi născut în ordinea cronologică a făpturii, ci naşterea Sa ca făptură,
este prima ca însemnătate. O astfel de lucrare dumnezeiască a ocupat rolul
primordial în planul mântuitor al lui Dumnezeu, cunoscut de către El din
veşnicie: «Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, mai înainte i-a şi hotărât
să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi.»
(Romani 8,29). În acest context, multe alte texte ale Vechiului Testament pot
fi înţelese ca profetizând despre zămislirea şi naşterea Mântuitorului, ca spre
exemplu Psalmul 39/40,9 (sq.): «Jertfă şi prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit». Cel mai important mijloc al acestui plan dumnezeiesc, al întrupării şi
naşterii Mântuitorului, şi anume colaborarea persoanei virtuoase a Maicii Sale,
s-a aflat de asemenea inclus în preştiinţa dumnezeiască.
Arhim. Hierotheos Blachos preia, în acest sens, texte de la Sf. Nicodim
Aghioritul şi Sf. Maxim Mărturisitorul şi Sf. Grigorie Palama pentru a susţine
predeterminarea unirii omului cu Arhetipul său în Hristos. În această ordine
de idei, este explicat rolul de mare şi unică vrednicie dat Născătoarei de
Dumnezeu, care a adus la îndeplinire acest plan al Sfintei Treimi cu omul.16
4. Isaia 7,14 – Matei 1,23.
a. Preliminarii exegetice.
«. » ָלכֵן יִ ּתֵ ן אֲדֹ נָי הּוא ָלכֶם־אֹות ִהּנֵה הָ עַ לְ מָ ה הָ ָרה וְ יֹ לֶדֶ ת ּבֵ ן וְ קָ ָראת ְׁשמֹו עִ ּמָ נּו אֵ ל- «διὰ
τοῦτο δώσει κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ
τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ·» - «Pentru aceasta
Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte
fiu şi vei chema numele lui Emmanuil.».
Biblia de la Bucureşti (1688) traduce: «Pentru aceaea da-va Domnul, El,
voao semn: iată, Fecioara în pântece va lua şi va naşte Fiiu şi vei chema numele
Lui Emmanuil.»17
Traducerea engleză a Septuagintei (1851) redă direct expresia ἐν γαστρὶ
ἕξει „shall conceive“, adică „va concepe, va zămisli“ : «a virgin shall conceive
in the womb, and shall bring forth a son, and thou shalt call his name
Emmanuel».18 Când se referă la o femeie, expresia ἐν γαστρὶ ἔχειν înseamnă
chiar „a fi însărcinată“, acesta fiind, evident sensul aici.19 Traducerile româneşti
folosesc expresia „a lua / avea în pântece“, care, de fapt, este tot o trimitere
evidentă la „a fi însărcinată“.
Profeţia este citată de Sf. Ev. Matei (1,23), pentru a arăta că s-a împlinit
prin naşterea lui Iisus din Fecioara Maria: «20. Şi cugetând el acestea, iată
îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme
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a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt./
21. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul
Său de păcatele lor./ 22. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce
s-a zis de Domnul prin proorocul care zice:/ 23. „Iată, Fecioara va avea în
pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte:
Cu noi este Dumnezeu“./ 44 Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa
precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa./ 25. Şi
fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut,
Căruia I-a pus numele Iisus.»
Sf. Ev. Luca face o trimitere la cuvintele profeţiei, dar într-o comunicare a
îngerului către Sfânta Fecioară Maria: «Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte
fiu şi vei chema numele lui Iisus.» (Luca 1,31). Iar Sf. Ap. Pavel scrie despre
naşterea lui Mântuitorului: «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.» (Galateni 4,4-5).
„În secolul al XX-lea, teologia protestantă a reînviat, de asemenea, argumentele polemicilor evreieşti antice anticreştine împotriva Pururea Fecioriei
Născătoarei de Dumnezeu. Între aceste argumente este, de exemplu, pretenţia
că pasajul din Isaia 7,14 [care afirmă conceperea lui Emmanuel de o Fecioară]
foloseşte în ebraică cuvântul “Almah” (tânără femeie sau fată) iar nu “Bethula”
(fecioară), care s-ar părea că a fost tradus incorect de către Cei Şaptezeci [i.e.,
în Septuaginta].”.21 Nu toţi protestanţii neagă, însă Pururea Fecioaria Maicii
Domnului, Confesiunile Luterană şi Calvină recunoscând oficial această învăţătură. Un scurt istoric al acestei probleme se poate vedea la Pr. Basileios A.
Georgopoulos, citat mai sus.
Trebuie să reţinem, pentru început, că Septuaginta este o traducere realizată
de către învăţaţi evrei, cu vreo două secole înainte de apariţia creştinismului.
Era, deci, imposibil ca aceşti traducători să fi fost influenţaţi de idei creştine;
ci se vede că aşa au simţit ei de cuviinţă să sublinieze că Dumnezeu Care este
cu Noi (Emm-anu-El) se va naşte dintr-o Fecioară. Într-adevăr, ar fi putut
traduce „tânăra“. Textul ca atare o permitea. Tocmai faptul că au ales cuvântul
„fecioara“, deşi exista un termen mai explicit pentru acesta, bethula, arată că
ei aşa au înţeles intenţia profetului Isaia.
Traducătorii Septuagintei au fost, cu siguranţă, transmiţători mai fideli ai
intenţiei textului decât criticii moderni. Textul Vechiului Testament acceptat
pentru prima dată de către Biserica nedivizată este Septuaginta, nu Biblia
ebraică. Aceasta tocmai pentru că traducerea Septuagintei aduce textul mai
aproape de înţelesul creştin în multe privinţe. Traducătorii Septuagintei sunt,
iată, prin aceasta, şi ei nişte persoane călăuzite de Dumnezeu, pentru a da
textului Vechiului Testament înţelesul cel mai apropiat şi mai util învăţăturii
ce va să vină despre Hristos. Cei ce resping această evoluţie călăuzită de
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Dumnezeu procedează într-un mod care deja în Noul Testament este descris
ca iudaizant.
«Cel ce ne-a învrednicit să fim slujitori ai Noului Testament, nu ai literei,
ci ai duhului; pentru că litera ucide, iar duhul face viu.» (2 Corinteni 3,6).
Litera ucide, nu în sensul că s-ar elimina sensul literal-istoric al Scripturii,
pentru că Hristos însuşi zice: «Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul
şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate.
Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe
oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va
învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor.» (Matei 5,18-19). Nu
se elimină sensul literal-istoric, ci nici măcar la acesta nu se poate ajunge fără
a ţine seama de lucrarea Mângâietorului, Duhul Adevărului (Ioan 14,26; 15,26),
în Biserică – Sfânta Tradiţie.
Iată cum, în afara Tradiţiei, apar „tradiţii“ omeneşti, care nu pot fi decât
interpretări raţionaliste ale Bibliei. Interpretările raţionaliste se limitează la
raţiunea neluminată de lucrarea Sfântului Duh, singura cale pentru a ne înscrie
în armonia universală sau simfonia Sfinţilor Părinţi (care, dacă sunt denumiţi
astfel, li se presupune şi ortodoxia credinţei). Iar luminarea noastră, a celor
mai mici, care ne străduim să fim credincioşi Scripturii, vine de la lumina
Sfinţilor Părinţi, respectiv de la tradiţia liturgică, păstrată în Biserică.
Revenind la text, trebuie să consemnăm că, deşi almah are sensuri ca
„tânără“ sau „fată“, ea se poate traduce, în mod legitim ca „fecioară“. Termenul
bethula exprimă, într-adevăr, mai direct sensul de „fecioară“. Dar aceasta nu
înseamnă că almah nu conţine acest sens. Dimpotrivă, atunci când evreii antici
spuneau almah, aceasta însemna negreşit „tânără“ în sensul de „domnişoară,
fată nemăritată“. Conform legii mozaice, era de neconceput pentru ei să fie
cineva femeie nemăritată fără a fi fecioară. Cu atât mai mult când este vorba
de mama Mântuitorului lumii.
Textul din Matei 1 ne arată că Maria era doar logodită cu Iosif atunci când
S-a zămislit Fiul lui Dumnezeu în ea. Tocmai de aceea, şi Iosif s-a scandalizat
şi a trebuit să îl liniştească îngerul că Maria a conceput prin dar dumnezeiesc.
Preasfânta Fecioară Maria însăşi îi spusese îngerului: «Cum va fi aceasta, de
vreme ce eu nu ştiu de bărbat?» (Luca 1,34).
Sf. Evanghelist Matei foloseşte el însuşi textul Septuagintei - «Ἰδοὺ ἡ
παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός.» (Matei 1,23).
Finalul de la Matei traduce numele Emmanuel, pentru cei ce nu vorbesc ebraică: «Cu noi (este) Dumnezeu» sau «Dumnezeu cu noi». Pentru autorii Noului
Testament nu există dubiu ce variantă de text trebuie primită fără rezerve din
Vechiul Testament: ei citează mereu din Septuaginta. Iar Scriptura poartă
infailibilitatea dată de caracterul ei inspirat de Duhul Sfânt (2 Timotei 3,16).
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Aşadar, însuşi evanghelistul Matei, deci norma definitivă a Evangheliei
pentru un creştin, a ales varianta Septuagintei, pentru a sublinia acelaşi lucru,
că Mântuitorul S-a născut dintr-o Fecioară.
Întrucât şi traducătorii Septuagintei şi Sf. Ap. Matei au înţeles „fecioara“
pentru almah, atunci acest cuvânt aşa trebuie înţeles de către oricine doreşte
să urmeze învăţătura creştină. Iisus Hristos S-a născut din Fecioară.
Lectura „Fecioara“ pentru Isaia 7,14 este sprijinită pe cinci mărturii biblice:
(1) Matei este autor inspirat, care nu fără temei reţine traducerea fecioara,
nu „tânăra“. Sfântul autor biblic precizase foarte clar şi prin cuvintele sale, nu
doar aainle profeţiei: «Mai înainte de a fi ei împreună, s-a aflat având în
pântece de la Duhul Sfânt» (Matei 1,18).
(2) Iosif primeşte cuvântul profetic în varianta „fecioara“, nu „tânăra“, pe
care o mărturiseşte şi Septuaginta, după cum se află în textul grec al Evangheliei
după Matei.
(3) Îngerul este cel care-i transmite această profeţie lui Iosif, folosind cuvântul „fecioara“.
(4) Isaia este profetul citat de către înger, iar mesagerul Domnului trebuie
să fi transmis exact ce a dorit să spună Isaia, iar Iosif şi apoi Matei primesc
firesc această variantă şi nu presupusa alternativă, „tânăra“, ca text al
profeţiei.
(5) Dumnezeu însuşi este Cel căruia îngerul îi atribuie cuvântul profetic.
Matei nu putea trece o variantă discutabilă în Evanghelie, ci titlul „fecioara“
este cel pe care îl confirmă însuşi Dumnezeu.
b. Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful
Sf. Iustin a scris în Apologia întâi concis dar edificator despre naşterea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Fecioară, iar în Dialogul cu iudeul Trifon
aprofundează această temă, abordând-o în mai multe pasaje.
Din Apologia întâi aflăm că Fecioara din care S-a născut Iisus Hristos,
Mântuitorul lumii, este din neamul lui Iesei, al lui Iuda şi al lui Iacob.22
Cuvintele profeţiei din Isaia 7,14, întărite de cele ale îngerului Bunei Vestiri
şi de cele ale evanghelistului confirmă fecioria Maicii Domnului, precum şi
naşterea ei miraculoasă, datorate Duhului Sfânt şi puterii Celui Prea Înalt. Iisus
Hristos este primul născut al lui Dumnezeu, după cum se poate tâlcui în scrierile lui Moise. Numele evreiesc „Iisus“ înseamnă Mântuitor. Credinţa aceasta
se păstrează, ca şi celelalte „memorii“ legate de Mântuitorul nostru Iisus Hristos
se păstrează sub forma unei tradiţii apostolice vii.23
Sfântul arată în Dialogul cu iudeul Trifon că, prin Iisus Hristos Legea Nouă,
creştină, ia locul celei Vechi, mozaice, iar prin Botez se dă tuturor păcătoşilor
spălarea de păcate, fiind deci o circumciziune, însă în felul celei duhovniceşti
păzite de Enoh. Deşi ştim că Hristos S-a născut din Fecioara, care e din neamul
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lui Iuda şi a lui David, ştim de asemenea, de la Isaia (53,8) că neamul său este
şi tainic («neamul Său cine îl va spune?»). Iar aceasta vădeşte că naşterea
Mântuitorului din Fecioară nu va fi una obişnuită, ci miraculoasă. De aceea,
sfântul îi critică pe iudei (şi iudaizanţi), care citesc textul din Isaia 7,14 cu termenul „tânăra“ în loc de „fecioara“, încercând să reducă profeţia la o referire la
regele Ezechia.24 Tryfon reia această problemă de lecturare a locului din Isaia
şi dă ca exemplu mitul elen despre Perseu născut din fecioara Danae.25
Pentru a trece la demonstrarea faptului că profeţia din Isaia 7,14 se referă
la naşterea lui Hristos din Fecioară, iar nu la regele Ezechia, sfântul face o
interesantă introducere în care se discută diferenţele dintre Septuaginta şi textul
ebraic, respectiv la deturnarea sensului mesianic al textelor profetice de către
rabini: „Dacă, deci, am continuat eu, voi dovedi că profeţia aceasta a lui Isaia
a fost spusă cu privire la Hristosul nostru, iar nu la Ezechia, după cum ziceţi
voi, oare, cu aceasta, nu vă voi determina ca să nu vă mai încredeţi în dascălii
voştri, care îndrăznesc să spună că explicarea pe care au făcut-o cei şaptezeci
de bătrâni ai voştri, care au fost la Ptolomeu, împăratul Egiptenilor,nu este
adevărată într-unele locuri? Căci cele ce se arată în chip clar în Scripturi,
vădind părerea aceea proastă şi egoistă a lor, ei îndrăznesc să spună că n-au
fost scrise astfel (541).26 Iar cele ce conduc la fapte omeneşti, care pot să se
potrivească cu ele, ei spun că acestea nu au fost spuse cu privire la Hristosul
nostru, ci cu privire la acela la care încearcă ei să se refere. Tot astfel şi Scriptura
aceasta despre care este vorba acum, v-a învăţat pe voi acum, v-a învăţat pe
voi să ziceţi că a fost spusă cu privire la Ezechia. …”27
c. Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Hrisostom scria şi el, în Omilii la Matei, despre profeţia din
Isaia 7,14. El constată că profeţia se află în partea a doua a celor spuse de către
înger lui Iosif, pentru că în versetul următor, se vorbeşte despre deşteptarea
lui Iosif din somn. Iată un argument pe care ştie să îl valorifice în legătură cu
Fecioara Maria şi naşterea ei minunată cineva care cerceta Scripturile (cf. Ioan
5,39) în amănunt.
Naşterea minunată a Mariei este împlinirea tuturor profeţiilor Vechiului
Testament: „Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de
Domnul... După vrednicia minunii, atât cât i-a fost cu putinţă, îngerul a strigat:
Iar acestea toate s-au făcut! (...) „Să nu socoteşti, îi spune lui Iosif îngerul, că
acum s-au hotărât acestea! Au fost propovăduite cu multă vreme înainte”.28
„Îngerul nu i-a vorbit Fecioarei despre proorocia lui Isaia, pentru că era
tânără şi nu cunoştea bine Scripturile; lui Iosif, însă, îi vorbeşte, pentru că era
un bărbat drept, un bărbat care citea cu zel pe profeţi. În timpul visului, îngerul
i-a spus: „pe Maria, femeia ta“ (Matei 1,20). Acum, însă, după ce i-a adus ca
mărturie pe profetul Isaia (Matei 1,23), îngerul îi dă Mariei şi numele:
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„Fecioară“ (Matei 1,20). Dacă Iosif ar fi auzit de la înger numele de Fecioară
înainte de a-l fi auzit pe Isaia, s-ar fi tulburat mult; dar aşa nu s-a tulburat
deloc, că nu auzea o noutate, ci un lucru cunoscut, citit şi studiat de multă
vreme. Îngerul, deci, aduce mărturia lui Isaia pentru ca Iosif să primească cu
mai multă uşurinţă spusele sale. Dar nu se mărgineşte numai la atât, ci atribuie
lui Dumnezeu cuvântul (...)”.29
Sf. Ioan Gură de Aur dă în continuare explicaţia numelui Emanuel: „Dar
atunci pentru ce nu S-a numit Emanuel, ci Iisus Hristos? – Îngerul n-a spus:
„Vei chema“, ci „Vor chema“, adică mulţimile de oameni şi faptele săvârşite
de Hristos. În acest text, numele de Emanuel este dat de faptele săvârşite de
Hristos. Că are obicei Scriptura să numească pe cineva nu cu numele său, ci
cu faptele săvârşite de el. De aceea cuvintele: „Îl vor chema Emanuel“ nu
înseamnă altceva decât că vor vedea că Dumnezeu este cu oamenii. Totdeauna
a fost Dumnezeu cu oamenii, dar niciodată atât de lămurit ca acum”.30 Iar în
continuare oferă exemple în care Scriptura foloseşte acelaşi procedeu, de a-l
numi pe cineva după faptele lui.
Sf. Ioan Gură atacă problema variantelor de text: Septuaginta, ebraic, alte
traduceri. El confirmă că textul prioritar al Bisericii este Septuaginta, ca traducere nealterată de evrei după apariţia creştinismului: „Ni se pun înainte alţi
traducători ai Scripturii, care spun că Isaia n-a zis: „Fecioara va avea în pântece“, ci „Tânăra va avea în pântece“. Acestei obiecţii voi răspunde mai întâi
aşa: textul Septuagintei este mai vrednic de credinţă decât toate celelalte traduceri ale textului Vechiului Testament. Cei care au tradus Vechiul Testament
după venirea lui Hristos, rămânând iudei, pot fi pe bună dreptate bănuiţi că
intenţionat au tradus greşit profeţiile, din ură faţă de Hristos. Cei şaptezeci,
însă, au tradus Vechiul Testament cu mai bine de o sută de ani înaintea venirii
lui Hristos şi au fost mulţi la număr, aşa că nu li se poste aduce o astfel de
bănuială; ei sunt mai vrednici de credinţă şi din pricina timpului când au făcut
traducerea şi din pricina acordului dintre ei la facerea traducerii”.31
Cuvintele profeţiei lui Isaia semnalează că este vorba de o minune, nu de
o naştere obişnuită: „Profetul Isaia n-a spus numai: Iată Fecioara va avea în
pântece, ci mai înainte a spus: Iată însuşi Domnul va da vouă semn şi apoi a
adăugat: Iată Fecioara va avea în pântece. Dacă aceea care avea să nască n-ar
fi fost fecioară, dacă avea să nască pe temeiul legii căsătoriei, ce semn ar mai
fi naşterea? Semn se dă numai atunci când trebuie să se întâmple ceva străin,
ceva neobişnuit”.32
d. Pavel de Emesa, în Sinodul III Ecumenic.
Pavel de Emesa a fost mandatat de Ioan al Antiohiei. Ioan al Antiohiei şi
cei de partea sa, precum Pavel de Emesa, pe de o parte, şi alexandrinii conduşi
de Sf. Chiril, pe de altă parte, nu s-au putut înţelege în Sinodul III Ecumenic
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pentru că plecau de pe fundamente exegetice şi terminologice diferite. Dar
amândouă aceste grupuri şi conducătorii lor se aflau pe poziţii ortodoxe, motiv
pentru care mai târziu a survenit „unirea dela 433 între Orientali, în frunte cu
Ioan al Antiohiei, şi Egipteni în frunte cu Ciril, care la 431 nu s’au putut inţelege, în sinodul al III-lea ecumenic”.33
Episcopul Pavel de Emesa a avut un rol important în împăcarea dintre Ioan
al Antiohiei şi Chiril al Alexandriei. În calitate de emisar al episcopului antiohian, Paul de Emesa i-a transmis lui Chiril o scrisoare în care Ioan întărea
denumirea de „Născătoare de Dumnezeu” dată Maicii Domnului, precum şi
doctrina întru totul ortodoxă despre Hristos, ca o persoană cu două naturi,
dumnezeiască şi omenească.
Voi reda în continuare textul în care Pavel de Emesa se referă la profeţia
din Isaia 7,14, după care voi reda traducerea pe care i-am făcut-o. El aparţine
intervenţiei lui Pavel de Emesa înaintea Sf. Chiril al Alexandriei la Sinodului
al III-lea Ecumenic, de la Efes, din 431 d. Hr.: „[9] [Pavel de Emesa:] Vreme
potrivită [este] astăzi să facem apel la evlavia voastră, ca îndată să vă alăturaţi
nouă în cor sfânt şi să strigăm împreună cu sfinţii îngeri: «Slavă întru cei de
sus lui Dumnezeu şi [10] pe pământ pace, întru oameni bună voire» [Luca
2,14]. Căci astăzi ni s-a născut nouă Prunc, în Care toată făptura văzută şi
nevăzută a dobândit nădejdile sigure ale mântuirii. Astăzi se dezleagă naşterea
minunată, iar Fecioarei nenuntite i se dezleagă durerile naşterii. O, minune!
Naşte Fecioara şi rămâne fecioară. Devine mamă, însă fără să le suporte deplin
pe toate cele ale mamei. Căci, deşi a născut, după rânduiala femeilor, Fecioara
a rămas fecioară, nu după rânduiala femeilor care nasc. Dinainte văzând profetul Isaia minunea [aceasta], a strigat: «Iată, Fecioara va lua în pântece şi va
naşte Fiu, şi vor chema34 numele Lui Emmanuil» [Isaia 7,14, în varianta citată
la Matei 1,23]. Lămurind [cuvântul] acesta, Evanghelistul a zis: «se tâlcuieşte
„Cu noi [este] Dumnezeu“» [Matei 1,23]. 35 L-a născut, aşadar, Născătoarea
de Dumnezeu Maria pe Emmanuil. Poporul a aclamat: Iată, aceasta este credinţa cea adevărată, darul lui Dumnezeu, dreptmăritorule Chiril; pe acest
[cuvânt] am căutat să îl ascultăm. Cel ce nu spune la fel, să fie anatema. Apoi
episcopul Pavel a continuat: Cel ce nu zice, gândeşte şi înţelege aşa, să fie
despărţit [ἀνάθεμα ἔστω] de Biserică. A născut, deci, Maria, pe Emmanuil, iar
Emmanuil e Dumnezeu Care S-a înomenit [ἐνανθρωπήσαντα].36 Dumnezeu
Cuvântul, Cel ce S-a născut din veci din Tatăl, în mod nespus şi tainic, în zilele
din urmă S-a născut şi din femeie [cf. Galateni 4,4].37 Întrucât şi-a însuşit firea
noastră în mod deplin, iar umanitatea fiindu-i adăugată încă de la început, de
la zămislire,38 şi trupul nostru pregătindu-l a fi templu al Său [cf. 1 Corinteni
6,19],39 El a fost născut40 de Născătoarea de Dumnezeu ca Dumnezeu desăvârşit
şi om desăvârşit. Aşadar, din unirea [συνδρομή] a două firi depline, cea
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dumnezeiască, zic, şi cea omenească, S-a odrăslit pentru noi un singur Fiu, un
singur Hristos, un singur Domn. (…)”41
e. Dreptul Simeon şi Isaia 7,14.
Tradiţia Bisericii pune traducerea profetului Isaia, respectiv a textului din
Isaia 7,14, în legătură cu dreptul Simeon.42 Acesta apare în Noul Testament
atunci când L-a întâmpinat pe Hristos la Templu (Luca 2,25-35), la fel ca şi
proorociţa Ana (Luca 2,36-38). Se vede, însă, din textul Evangheliei că Simeon
profeţeşte despre Iisus şi despre Fecioara Maria, dând glas şi unui foarte tulburător imn de slavă către Dumnezeu. Pruncul a fost dus la templu după zilele
curăţirii, care sunt 40 (Levitic 12).43 De aceea, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte
Întâmpinarea Domnului la 40 de zile de la Crăciun.44 Cântarea lui Simeon ne
arată că era un om ales, căruia îi vorbise Dumnezeu, Care i-a promis cândva
că îl va vedea pe Mântuitorul lumii. Iisus este Mântuitorul tuturor popoarelor,
iar pentru a nu rămâne confuzie se precizează: şi al lui Israel şi al celorlalte
neamuri (Luca 2,31-32). De asemenea, din text reiese că dreptul Simeon era
un om bătrân, pentru că «i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea
moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului.» (Luca 2,27). De aceea
cântă de bucurie când Îl vede pe Pruncul Iisus (Luca 2,27), din două motive:
mai întâi, că s-a împlinit promisiunea Sfântului Duh notată mai sus, iar apoi
că acum va putea muri în pace: «Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul
Tău, în pace,/ Că ochii mei văzură mântuirea Ta,/ Pe care ai gătit-o înaintea
feţei tuturor popoarelor,/ Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.» (Luca 2,29-32). Acestea arată vârsta sa foarte înaintată şi
aşteptarea lungă şi răbdătoare pentru vederea acestui eveniment nepreţuit.
«Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc» (Luca
2,33). Cu siguranţă, Simeon le-a spus multe despre Prunc, în afară de cântare.
Din toate acestea, Sf. Luca reţine cuvintele profetice: «Iată, Acesta este pus
spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni
împotriviri. Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile
din multe inimi.» (Luca 2,34). Scriptura, și aici, ca şi în alte părţi (cf. Ioan
21,25), nu este exhaustivă, ci esențializează.
J. Bollandus îşi exprimă, în Acta sanctorum, dubiul cu privire la conexiunea
dintre dreptul Simeon şi traducerea profetului Isaia, ca unul dintre traducătorii
Septuagintei, sub titlul „Respingerea câtorva dintre erorile referitoare la Sf.
Simeon: anul când a fost sacerdot“ (Refutantur aliquod de S. Simeone errores:
an fuerit sacerdos). 45 Desigur că aceasta este o interpretare raţionalistă, împărtăşită de mulţi scolastici apuseni, dar o vom comenta mai departe, pentru a
formula apoi un punct de vedere în ce priveşte tradiţia despre dreptul Simeon.
J. Bollandus consemnează că Septuaginta a fost tradusă, de 70 (sau 72) de
învăţaţi evrei, la porunca regelui Egiptului Ptolemaeus Philadelphos (283-246
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î. Hr.). Potrivit unor autori (Cedrenus; D[ivus]. Chrysostomos, Hexaemeron),
dreptul Simeon, gândindu-se „că natura umană nu admite, în nici un caz, ca
o fecioară să nască” (quod humana natura omnino virginem parere non admittiret), s-a îndoit că trebuie să înţeleagă textul profetic [de la Isaia 7,14] folosind
cuvântul „fecioara“, dar, fiind insuflat de Dumnezeu (animato divinitus), a
înţeles profeţia şi a inclus acest cuvânt în traducere.46 J. Bollandus respinge
tradiţia că dreptul Simeon, care l-a întâmpinat pe Hristos a patruzecea zi de la
naştere, în templu, ar fi fost unul dintre traducătorii din vechime ai Septuagintei:
„De fapt, vârsta foarte mare a lui Simeon nu a apărut decât dintr-o eroare,
pentru că sfântul Simeon a fost confundat cu un altul, numit Dreptul, care a
fost demult preot, tatăl lui Onia II. Deşi lunga lui bătrâneţe are o aparenţă de
adevăr, comentariul talmudic este fără confuzie. Cedrenus menţionează că
Sf. Hrisostom susţine aceasta în lucrarea Despre cele şase zile (Hexaemeron).
Sf. Pater a stabilit în mod clar cum au apărut multele lui năluciri. Aceasta s-a
întâmplat pentru că multe dintre ele îi sunt improprii, au fost consemnate din
alte părţi (deci în operele lui autentice nu se putea citi că Simeon era dintre
cei 72 de traducători), decât dintre cele preluate de la însuşi Cedrenus.”47
Pasajul despre de la Cedrenus este acesta: „Şi l-a născut acolo pe Emmanuil,
iar în ziua a opta a tăiat împrejur Copilul, iar după 40 de zile l-a dus la Ierusalim,
înfăţişându-l Domnului după lege, şi a fost primit de către dreptul Simeon. Iar
acest primitor al lui Dumnezeu, Simeon, fiind iudeu, a fost dintre cei 70 care
au realizat împreună traducerea din ebraică în limba elină a vechii Scripturi
dumnezeieşti, în timpul regelui Egiptului Ptolemeu Filadelful, înainte de vremea venirii lui Hristos, cum zice dumnezeiescul Hrisostom în Hexaemeron.
Întâlnind el cuvântul profetului Isaia, care zice: «Iată, Fecioara va avea în
pântece şi va naşte Fiu, şi vor chema numele lui Emmanuil» (Isaia 7,14), s-a
îndoit, zicând că e cu neputinţă, cât priveşte natura umană, că fecioara să nască.
Dar i s-a întâmplat să aibă o dumnezeiască descoperire, că va rămâne în viaţă
până se va împlini dumnezeiescul cuvânt al profetului. Aceasta ne învaţă şi
dumnezeiasca Evanghelie, zicând: «Duhul Sfânt era asupra lui. Şi se stabilise
cu el de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe
Hristosul Domnului.» (Luca 2,25-26). Când a văzut, aşadar, Pruncul în templu
a patruzecea zi şi l-a primit în braţele sale, a zis: «Acum slobozeşte pe robul
Tău, după cuvântul Tău, în pace», s-a despărţit de el bucurându-se.”48
Septuaginta a fost tradusă în timpul lui Ptolemaeus II Philadelphos (285–246
î. Hr.). Simon (posibil arhiereul din 3 Macabei 1-2), fiu al lui Onia II şi nepot
al lui Simon Justus, ar fi atins maturitatea în timpul lui Ptolemaeus IV Philopator
(222–205 î. Hr.), în perioada Olimpiadei 139 (224-221 î. Hr.), fiind menţionat
în 3 Macabei 1-2, în timp ce Hristos s-a născut, în anul 3 al Olimpiadei 194,
adică anul 42 al domniei lui Augustus, 2 î. Hr. (Eusebiu apud Ieronim): „Alţii,
după cum susţine Allatius, în Diatriba sa despre Simeon pag. 3, îl confundă
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pe Simeon Justus cu Simeon sau Simon, fost Pontifex (arhiereu) al iudeilor,
iar Simeon Justus, despre care am scris mai sus, cu un nepot al lui Onia II.
Dar acest Simon [arhiereul, n. n.] a ajuns la maturitate în timpul lui Ptolemaeus
Philopator, despre care se lămureşte în 3 Macabei 1-2 (unde este menţionat):
domnia acestuia a fost legată de Olimpiada 139 de Eusebius în Cronică; iar
Naşterea lui Hristos de Olimpiada 194. Dar şi în ce-l priveşte pe Simon
Pontifex, fiul lui Onia II, nepot al lui Simon, zis Justus, a fost rânduit să plece
din viaţă nu cu mult după naşterea lui Hristos. Sunt false, aşadar, sau cel puţin
nesigure, toate acestea despre Sf. Simeon, exceptând cele reţinute de Scriptură,
din cele ce s-au povestit până aici.”49
Pirkei Avot (1.2) scrie despre un Sim(e)on (Şimon) cel Drept (Justus, ִש ֽםּון
)הַ ּצַ ִּדיך50: „Simon cel Drept a fost unul dintre ultimii membri ai Sinedriului. El
zicea: Cuvântul stă pe trei lucruri: Torah, slujirea lui Dumnezeu, şi faptele
bune. (1.3) Antignos din Socho a primit tradiţia de la Simon cel Drept. El
zicea: Nu fiţi robi, care îşi slujesc stăpânul de dragul răsplăţii. Mai degrabă
fiţi robi care-şi slujesc stăpânul nu de dragul răsplăţii. Iar teama de Cer să fie
peste voi.”51 Acest Simon, fiul lui Onia I, a fost arhiereu în cca. 300 î. Hr.52
Flavius Josephus a consemnat următoarele: „Când a murit Marele Preot Onias,
i-a urmat fiul său, Simon, care a fost supranumit Justul, datorită pe de o parte
smereniei lui faţă de Dumnezeu, pe de altă parte, bunăvoinţei sale faţă de
concetăţeni. La stingerea lui din viaţă, a lăsat un fiu nevârstnic, numit Onias,
aşa că pontificatul a revenit fratelui său Eleazar, despre care am vorbit.”53
J. Bollandus l-a căutat pe dreptul Simeon între rabinii din Talmud: „S-au
remarcat 80 de discipoli ai lui Hillel. Dintre aceştia, mai cu seamă Jonathan,
fiul lui Uziel, a cărui parafrază chaldee la Vechiul Testament se păstrează în
mare parte, şi respectiv Simeon Justus, care l-a luat pe genunchi pe Hristos.
(…) nu ar fi fost discipol, ci mai degrabă fiu al lui Hillel (…), precum şi învăţător, dar şi tată, al lui Gamaliel (la picioarele căruia a învăţat Legea Pavel).
(…) Hillel, care a trăit 120 de ani, tatăl lui Simeon Justus, Simeon al lui
Gamaliel, Gamaliel al lui Simeon Junior, [s-a remarcat prin] fapte mari, care
sunt şi pline de învăţătură şi de nobleţe, [fiind] din neamul lui David. Sinagoga
a fost administrată sub îndrumarea lui în total 100 de ani, până la captivitatea
romană”.54 După Ieronim, Hillel ar fi atins deplinătatea vârstei (floruerit) în
cca. 30 î. Hr., deci dreptul Simeon, fiul şi ucenicul său, ar fi fost deja în vârstă
la naşterea lui Hristos.55
Gamaliel (I) (Pikrei Avot 1.16 sqq.), maestrul Sf. Ap. Pavel, a avut un fiu
numit Simeon (I) (Pikrei Avot 1.17, care a trăit în timpul războiului cu Roma56),
iar acesta un fiu Gamaliel (II) (80-115 d. Hr.), iar acesta un fiu Simeon (II)
(Pikrei Avot 1.18).57 Pe de o parte, pe lângă răspândirea evidentă a numelui
Simeon, chiar din exemplele citate mai sus, putem observa şi aceea că supranumele de Justus (Ţadok) era destul de frecvent, inclusiv ca ataşat numelui
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de Simeon. Pe de altă parte, deşi nu păstrează tradiţia care îl leagă de traducerea
Septuagintei, autori care nu sunt ortodocşi nu împărtăşesc opinia că Simeon
din Luca 2 ar fi fiul sau un ucenic al lui Hillel, ci un om în vârstă care aştepta
venirea lui Mesia şi a fost învrednicit de o descoperire a Duhului Sfânt.58
Se poate rezuma următoare schemă cronologică a personajelor cu numele
Simon cel Drept (Justus / Ţadok) şi a apartenenţei lor genealogice:

1.
Onia I

2.

arhiereu cca. 300 î. Hillel
Hr.

floruerit: cca. 30 î.
Hr.; ar fi trăit 120
de ani.
S i m e o n Ptolemaeus
II S i m e o n J. Bollandus: l-ar
Justus I
P h i l a d e l p h o s Justus II
fi întâmpinat pe
(285–246 î. Hr.)
Hristos în templu
Septuaginta
Onia II
Simeon

Gamaliel (I)

maestrul Sf. Ap.
Pavel

floruerit: Ptolemaeus Simeon (I)
Philopator (222-205
î. Hr.), Olimpiada
134 (224-221 î. Hr.);
3 Macabei 1-2
Gamaliel (II)
Simeon (II)

Un anume Celsus, autor vechi, transmite o informaţie unică despre Dreptul
Simeon: „Susţine acolo Celsus că Sf. Simeon bătrânul a fost cândva privat de
folosinţa ochilor, dar când L-a primit pe genunchi pe Hristos, şi-a recăpătat
vederea în mod miraculos.”59 Aceasta mai degrabă este o înfloritură, preluată,
după cum mărturiseşte şi Celsus,60 din literatura apocrifă, decât tradiţia pe care
a reţinut-o Biserica referitor la apartenenţa dreptului Simenon la grupul traducătorilor Septuagintei. Toate sursele patristice sigure par a nega idea că dreptul
Simeon ar fi fost preot.61 Binecuvântarea a dat-o dreptul Simeon, fie, după unii,
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primind preoţia în mod special, de la Dumnezeu, fie, mai degrabă, în calitate de
profet. Despre sacrificiul pentru curăţirea de la 40 de zile de la naştere, evanghelistul nu spune că l-ar fi săvârşit însuşi Simeon.62 Faptul că dreptul Simeon
nu ar fi fost preot nu pare a fi compatibil cu căutarea lui între ucenicii lui Hillel,
sau ca fiu al lui, din moment ce „Sinagoga a fost administrată sub îndrumarea
lui [Hillel] în total 100 de ani, până la captivitatea romană” (v. mai sus).
Toată literatura critică abordează problema dreptului Simeon de pe principii
identice, căutând să găsească un Simeon în vârstă, care a putut ajunge contemporan cu Hristos, dar presupune ca fabulatorie tradiţia că el ar fi fost unul
dintre traducătorii Septuagintei. După cum am arătat, se caută, astfel, o rezolvare raţionalistă. Este de înţeles: la fel se caută explicaţii raţionale pentru
minunile lui Moise, ale profeţilor, ale Mântuitorului, ale apostolilor sau pentru
altele consemnate de literatura patristică sau hagiografică. Biserica nu se grăbeşte nici ea să sporească numărul minunilor pe care le consideră tradiţie
autentică, dar, cu toate acestea, începând de la minunile biblice şi continuând
cu altele, Biserica nu se fereşte, totuşi, să le primească, alături de cele biblice,
şi pe cele preluate de tradiţia patristică şi liturgică. Astfel, îndoiala raţionaliştilor nu este suficientă pentru a înlătura tradiţia că dreptul Simeon ar fi fost
unul dintre traducătorii Septuagintei, care ar fi ajuns la o vârstă înaintată când
L-a întâmpinat pe Hristos tocmai datorită descoperirii ce i-a fost făcută când
traducea Isaia 7,14. De altfel, o vârstă nefiresc de înaintată, atinsă din voia
Domnului, se potriveşte foarte bine cu textul biblic din Luca 2,25 sq., de unde
aflăm că dreptul Simeon abia aştepta să-L vadă pe Hristos, dar şi să poată să
plece din lumea aceasta – ambele acestea fiindu-i promise de către Dumnezeu
(«după cuvântul Tău» - Luca 2,29), denotând nu o simplă aşteptare, ci una
care ascunde taina unui miracol.
5. Iezechiel 44,1-3.
«Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afară a templului,
spre răsărit, şi aceasta era închisă./ Şi mi-a zis Domnul: „Poarta aceasta va fi
închisă, nu se va deschide şi nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul
Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă./ Cât priveşte pe
rege, el se va aşeza acolo, ca să mănânce pâine înaintea Domnului; pe calea
porţii va intra şi pe aceeaşi cale va ieşi“».
Acest text a fost considerat, în tradiţia Bisericii, ca o profeţie pentru pururea
fecioria Maicii Domnului. O scriere din sec. IV, despre care nu se ştie sigur
dacă se poate atribui Sf. Grigorie de Nyssa, asociază profeţia din Iezechiel
44,1-3 cu altele din Vechiul Testament (Isaia 1,2-3; 8,1; 49,1; Daniel 2,34,45)
şi cu fecioria Maicii Domnului: „Să o socotim pe Fecioara ca pe cartea cea
nouă. Căci precum foaia cea nouă este curată, fiind nescrisă, astfel şi Sfânta
Fecioară este ferită de bărbat. Şi iarăşi, „Tot bărbatul care deschide pântecele,
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sfânt al lui Dumnezeu va fi chemat.“ Dar nu bărbatul deschide pântecele, ci
însoţirea bărbatului cu femeia. Prin urmare, cuvântul trebuie înţeles despre
Domnul.”63 Acest exemplu arată cât de veche este această asociere profetică,
între textul din Iezechiel 44,1-3 şi minunea naşterii Mântuitorului din Fecioară.
III. Concluzii.
Profeţiile biblice sunt diverse, de la cele mai evidente la aluzii sau metafore,
vizând evenimente viitoare ce priveau poporul Israel, respectiv cele mesianice
sau eshatologice. Între profeţiile mesianice, un caracter aparte îl au cele care
se referă la Maica Domnului, cea care avea să Îl aducă în lume pe Mântuitorul
lumii. Interpretarea unei profeţii din Vechiul Testament o putem găsi, în primul
rând, în Noul Testament, dar şi la Sfinţii Părinţi şi în practica liturgică a
Bisericii. Îndoiala raţionalistă referitoare la interpretarea unui text biblic nu
este suficientă pentru a respinge o minune sau o profeţie, dacă acestea îşi
găsesc ecou în însăşi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos, a apostolilor
sau în Sfânta Tradiţie. Creştinii ortodocşi mărturisesc caracterul inspirat al
Scripturii (2 Timotei 3,16), iar astfel Scriptura, deşi conţine numeroase relatări
istorice, cuprinde şi minuni şi profeţii autentice, ca lucrări ale lui Dumnezeu.
Astfel, Vechiul Testament prezintă pasaje care pot fi interpretate ca profeţii
referitoare la Maica Domnului şi ele au fost astfel înţelese de timpuriu în
tradiţia Bisericii. Dintre ele ne-am ocupat aici de: Facerea 3,15, Psalmul
44/45,11-21, Proverbe 8,22-23, Isaia 7,14 şi Iezechiel 44,1-3.
Parcurgând aceste texte, vedem că Maica Domnului este prezentată, mai
întâi, ca o a doua Eva, urmaşă a celei dintâi, care Îl aduce pe lume pe Mesia
(Facerea 3,15).
Apoi, înţelegem că ea a fost aleasă de către Dumnezeu, motiv pentru care
este plină de daruri (Psalmul 44/45,11-15), îndeosebi duhovniceşti (Psalmul
44/45,15, aluzie la Luca 1,28). Profeţia trimite şi la un moment reţinut de Sfânta
Tradiţie, nu în Noul Testament, al afierosirii copilei Maria la templu de către
părinţii ei, când o însoţeau cu bucurie mulţime de fecioare (Psalmul 44/45,1618). Ne este transmis principiul, preţios practicii cultului ortodox, Sfânta Fecioară
Maria, fiind este mama Mântuitorului, devine mama tuturor credincioşilor
(Psalmul 44/45,19a). Căpetenii şi popoare o vor cinsti şi vor primi protecţia ei
(Psalmul 44/45,19-21) – după cum întăreşte ea însăşi în Luca 1,48.
Textul din Prov. 8,22-23 este înţeles de către unii Sfinţi Părinţi ca referinduse la cunoaşterea din veşnicie, de către Dumnezeu, a misiunii importante a
Maicii Domnului în planul mântuirii.
Profeţia din Isaia 7,14 dezvăluie naşterea miraculoasă a Mântuitorului, respectiv că Maica Sa va fi fecioară – după cum este preluat textul şi în Septuaginta,
şi în Noul Testament, şi la toţi Sfinţii Părinţi care au scris despre el.
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Unele interpretări patristice ale textului din Iezechiel 44,1-3 arată că el era
înţeles, încă din primele veacuri, tot ca o profeţie referitoare la fecioria Maicii
Domnului.
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