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Introducere 
 
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ocupă un loc 

central în istoria mântuirii, în teologia Bisericii, în 
rânduielile liturgice și în viața duhovnicească a 
credincioșilor. 

În istoria mântuirii, persoana Născătoarei de 
Dumnezeu este parte integrantă a lucrării pe care Dumnezeu 
o săvârșește pentru „ca toți oamenii să se mântuiască și să 
vină la cunoștința adevărului” (1 Tim. 2, 4). Dintru început, 
chiar dacă învăluită în mister, Sfânta Scriptură leagă 
mântuirea de „sămânța” femeii, care „va zdrobi capul” 
șarpelui (Fc. 3, 15), exegeții Bisericii citind în cheie 
hristologică, dar și mariologică, aceste versete profetice. 

Teologia Bisericii, întemeindu-se pe cuvântul revelat 
al Scripturii, a proclamat, prin hotărârile dogmatice ale 
Sinoadelor Ecumenice, că Fecioara Maria este „cu adevărat 
Născătoare de Dumnezeu”, legând, în chip desăvârșit, 
persoana ei de Persoana Dumnezeului-Om, Iisus Hristos, 
Fiul său după trup.  
 În cadrul cultului divin al Bisericii, Născătoarea de 
Dumnezeu este o prezență constantă, neexistând nicio slujbă 
sau rânduială liturgică, fie că vorbim de aspectul comunitar 
sau obștesc al cultului, fie că vorbim de aspectul particular, 
în care „Maica Luminii” să nu fie prezentă și chemată în 
ajutor, ea fiind, așa cum o numesc cântările, „mântuirea 
neamului creștinesc”.  
 Evlavia poporului dreptcredincios în fața cultului 
mariologic poate fi înțeleasă și printr-o simplă amintire a 
faptului că, atunci când vorbesc de Născătoarea de 
Dumnezeu, membrii trupului mistic al lui Hristos evită 
termenii și speculațiile dogmatice și o numesc Maica 
Domnului sau, așa cum se exprimă evlavia populară 
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românească, „Măicuța Domnului”, termeni care reflectă 
caracterul filial al relației cu Cea plină de har. 
 Premisele de mai sus constituie fundamentul 
mariologiei, al preacinstirii Născătoarei de Dumnezeu în 
Biserica Răsăriteană. Născându-L pe „Unul din Sfânta 
Treime”, Fecioara Maria a devenit persoana umană aflată în 
cea mai apropiată legătură cu Dumnezeu, cu Izvorul vieții. 
Primind în pântecele său pe Cel ce este viața și lumina lumii 
(In. 8, 12), Maica Domnului a devenit, ea însăși, sursă sau 
izvor de nesfârșite daruri.  

Imnografia Bisericii, prin numeroasele sale creații 
aflate în componența slujbelor din tot cuprinsul anului 
liturgic, se raportează la Născătoarea de Dumnezeu ca la 
„Cea plină de har” (Lc. 1, 28) mărturisind, prin aceasta, că 
din ea izvorăsc Bisericii nenumărate daruri care îmbracă 
diferite forme de manifestare. Dintre aceste daruri, sănătatea 
este un aspect principal al lucrării Maicii Domnului în 
Biserică, sănătate care nu trebuie limitată doar la aspectul 
somatic al alcătuirii omului, ci se extinde la întreaga 
alcătuire a acestuia: trup și suflet. Doar privind omul în 
ansamblul său putem înțelege ce este sănătatea și cât de 
importantă este ea în iconomia mântuirii fiecărui mădular al 
Trupul mistic al lui Hristos.  

 
Motivația alegerii temei și obiectivele cercetării 

 
 În lumina considerentelor preliminare de mai sus se 
situează și tema aleasă pentru prezenta cercetare: Praznicul 
Izvorul Tămăduirii în spiritualitatea liturgică răsăriteană - 
prezentare istorică și analiză liturgică și teologică. 

Încă de la început, țin să precizez faptul că, la prima 
vedere, tema poate fi ușor catalogată ca fiind o analiză a 
unei sărbători a Maicii Domnului. Cu toate acestea, 
concentrându-mă pe imnografia Bisericii din tot cuprinsul 
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anului liturgic am descoperit că titlul de Izvor al tămăduirii 
dat Maicii Domnului la sărbătoarea din Vinerea Săptămânii 
Luminate nu este decât o afirmare a calității Maicii 
Domnului de a fi un neîncetat Izvor de daruri în viața 
Bisericii lui Hristos, tămăduirea fiind doar unul din multele 
daruri pe care Dumnezeu le revarsă asupra lumii prin 
Născătoarea de Dumnezeu. Sărbătoarea Izvorului 
Tămăduirii nu este o simplă prăznuire a izvorului din 
Constantinopol, prin care Maica Domnului revărsa 
tămăduirea, ci este o prăznuire în care Biserica cinstește, nu 
fără legătură cu Învierea, calitatea sau atributul „Celei pline 
de har” de a revărsa, ca dintr-un izvor, darurile dumnezeiești 
asupra Bisericii.  

Tema de cercetare ridică numeroase semne de 
întrebare celor care s-au ocupat cu studierea rânduielilor 
liturgice caracteristice Bisericii Ortodoxe. Dacă începuturile 
prăznuirii acestei sărbători au o ancorare istorică, fapt ce nu 
ridică foarte multe probleme asupra prăznuirii, nu același 
lucru se poate spune despre prezența acestei sărbători în 
proximitatea prăznuirii anuale a Învierii Domnului Hristos, 
mai exact în Vinerea Săptămânii Luminate. 

Urmărind cu acribie modul în care Praznicele 
Împărătești și celelalte sărbători sunt plasate în cuprinderea 
calendarului Bisericii, ia naștere o nedumerire firească: care 
este rațiunea pentru care Părinții Bisericii au inserat sau au 
menținut în cadrul Săptămânii Luminate prăznuirea 
Născătoarei de Dumnezeu? Oare au ținut cont doar de 
perspectiva istorică sau au fost purtați de înțelesuri mai 
înalte atunci când au statornicit ca, în vinerea de după Paști, 
să se facă prăznuirea Maicii lui Dumnezeu și pomenire de 
nenumăratele vindecări care s-au săvârșit prin puterea ei? 

Privind cu atenție la cele trei perioade ale anului 
liturgic ne putem pune, pe bună dreptate, întrebarea: Dacă 
perioada Octoihului are o sărbătoare mariologică prin 
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excelență, Soborul Maicii Domnului (26 decembrie) și dacă 
perioada Triodului are, la fel, un popas mariologic în 
Sâmbăta Acatistului din Săptămâna a cincea, oare 
prăznuirea Izvorului Tămăduirii din Vinerea Săptămânii 
Luminate nu poate fi considerată sărbătoarea mariologică a 
Penticostarului?  

Prin prisma considerațiilor de mai sus, dar și ale 
altora inserate în corpusul lucrării, obiectivele cercetării 
prezente pot fi rezumate astfel: 

 
1. Evidențierea numirii de „Izvor”, atribuită Maicii 

Domnului de tradiția liturgică a Bisericii, cu 
accent pe imnografia Penticostarului, a 
Octoihului Mare și a Triodului; 

2. Afirmarea, cu bază pe imnografie, a adevărului 
că boala, suferința și moartea sunt direct legate 
de păcat, înțeles ca îmbolnăvire a firii, iar 
vindecarea se poate primi doar prin Întruparea 
„Unuia din Sfânta Treime”, Întrupare făcută 
posibilă prin acel „fie” (Lc. 1, 38) spus de Maica 
Domnului, fapt care evidențiază rolul central pe 
care aceasta îl are în actul tămăduirii; 

3. Aflarea unui răspuns la întrebarea: Praznicul 
mariologic din Vinerea Săptămânii Luminate are 
ca punct central doar tămăduirea pe care Maica 
Domnului o dă prin apa izvorului din 
Constantinopol sau tămăduirea, celebrată prin 
prezenta prăznuire, are legătură cu taina Învierii, 
înțeleasă ca vindecare a firii? 

4. Accentuarea faptului că sărbătoarea Izvorului 
Tămăduirii este sărbătoarea mariologică, prin 
excelență, a Penticostarului.  

 
 



16 
 

Metode de cercetare 
 

1. Metoda deductivă – În aria teologiei se aplică 
studierii elementelor de dogmatică ale Teologiei Ortodoxe. 
Este o metodă care pornește de la adevărul general de 
credință și se orientează către felul particular în care dogma 
se reflectă în viața concretă a credinciosului. Ea deduce 
adevărurile morale din ideile fundamentale ale teologiei 
speculative, bazându-se pe Sfânta Scriptură și Sfânta 
Tradiție. Cercetarea de față a impus folosirea acestei metode 
prin prisma faptului că a atins subiecte precum păcatul 
strămoșesc, natura primordială a omului, Întruparea și 
Persoana lui Hristos, Născătoarea de Dumnezeu și rolul ei în 
mântuirea sau vindecarea firii umane. Astfel, la baza 
demersului de față, stă învățătura de credință formulată de-a 
lungul secolelor de Părinții Bisericii, sub inspirația Duhului 
Sfânt, pentru a avea garanția că abordăm tema încadrându-
ne în orizontul de adevăr al Ortodoxiei. 
 
  2. Metoda inductivă – Potrivit studiilor de 
specialitate, metoda inductivă își organizează raționamentele 
pornind de la particular la general, de la cauză la efect. 
Demersul de față a impus folosirea acestei metode în sensul 
că înțelegerea corectă a prăznuirii Născătoarei de Dumnezeu 
în Săptămâna Luminată are ca punct de plecare puterea 
vindecătoare a celei care este Maica lui Dumnezeu, iar 
această putere vindecătoare s-a revelat la acel izvor din 
apropierea Constantinopolului care a adus vindecare orbului 
prin mâna viitorului împărat Leon. 
 
  3. Metoda comparativă – este o metodă specifică 
abordării interdisciplinare. Lucrarea de față propune un 
dialog între diferite ramuri ale cercetării teologice și a altor 
domenii din afara teologiei: Teologia Dogmatică, Teologia 
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Istorică, Teologia și practica liturgică, Teologia Morală, 
Bioetica, Medicină. Pentru a putea identifica punctele de 
convergență între aceste discipline, alături de evidențierea 
elementelor specifice fiecărei discipline în parte, lucrarea de 
față s-a folosit de această metodă atât de necesară în cadrul 
unui demers științific autentic.  
 
  4. Metoda hermeneutică – Hermeneutica este știința 
interpretării, fiind o metodă folosită de la început în reflecția 
teologică. Există o hermeneutică proprie fiecărui domeniu 
științific, precum dreptul, filologia, filosofia, estetica sau 
psihologia. În cadrul acestora, hermeneutica funcționează ca 
metodologie de interpretare și înțelegere a conținuturilor 
proprii fiecărui domeniu. Hermeneutica Bisericii se distinge 
prin caracterul ei de studiu: Sfânta Scriptură, dogme, 
imnografia și iconografia Bisericii, elementele de tradiție și 
istorie bisericească. În cadrul strict al lucrării de față, 
metoda hermeneutică a avut rolul de a aduce în lumină 
învățătura Bisericii referitoare la păcat, boală, suferință, 
vindecare precum și despre caracterul amplu al hristologiei 
și mariologiei prezente în Sfânta Scriptură, în rânduielile 
liturgice și în imnografia Bisericii.  
 

5. Metoda istorică. Dacă istoria este știința care se 
ocupă cu studierea tainelor trecutului, de cunoașterea cât 
mai exactă a acestuia, este evidentă folosirea metodei 
istorice în cadrul prezentei cercetări. Ținând cont de faptul 
că prăznuirea din Vinerea Săptămânii Luminate are ca punct 
de plecare izvorul cu ape vindecătoare prin care Născătoarea 
de Dumnezeu revărsa numeroase vindecări sufletești și 
trupești, realizarea unei cercetări corecte implică 
cunoașterea cât mai exactă a trecutului, a modului cum 
Biserica s-a raportat la această prăznuire din momentul 
începutului ei, secolul al XIV-lea, și până în zilele noastre. 
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Stadiul cercetărilor 
 
Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii este una relativ 

recentă în cadrul prăznuirilor anuale închinate Născătoarei 
de Dumnezeu. Oficiul liturgic a început să se generalizeze 
târziu în comparație cu celelalte prăznuiri ale Maicii 
Domnului, secolul al XIV-lea fiind secolul în care a trăit 
Nichifor Calist Xantopol, cel care a alcătuit slujba Izvorului 
Tămăduirii. Odată cu acest secol, prăznuirea a început să se 
generalizeze treptat în toată lumea ortodoxă, ajungând să fie 
inclusă în rânduiala liturgică a Penticostarului, având ca zi 
de prăznuire Vinerea Săptămânii Luminate.  

Ca și majoritatea sărbătorilor închinate Născătoarei 
de Dumnezeu și sărbătoarea Izvorului Tămăduirii și-a luat 
început de la prăznuirea anuală a resfințirii bisericii 
construită pe locul unde Maica Domnului i s-a arătat 
Împăratului Leon I, descoperindu-i apa cu proprietăți 
vindecătoare.  

Spre deosebire de sărbătorile mari închinate Maicii 
Domnului, despre praznicul Izvorului Tămăduirii sursele 
bibliografice și cercetările științifice sunt foarte reduse. 
Dacă despre sărbătorile mariologice clasice avem panegirice 
și cuvântări ale Sfinților Părinți, exemplificându-i dintr-o 
numeroasă pleiadă doar pe Sfântul Nicolae Cabasila sau 
Sfântul Grigorie Palama, care au scris numeroase pagini de 
o adâncă profunzime teologică la aceste sărbători, despre 
Izvorul Tămăduirii avem o tăcere aproape totală. Referindu-
ne la teologia academică nu se cunosc foarte multe studii 
ample cu privire la această prăznuire.  

Trăgând o linie de delimitare între cercetarea 
teologică românească și cea străină, în spațiul românesc nu 
sunt foarte multe studii de specialitate strict pe această temă. 
Singura lucrare, de mici dimensiuni, care are ca temă 
principală minunile săvârșite de Maica Domnului la izvorul 
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tămăduitor este traducerea în limba română a Colecției 
Anonime. Lucrarea are titlul Minunile Maicii Domnului de 
la Izvorul Tămăduitor și a apărut la Iași, la Editura 
Doxologia, în anul 2020, sub coordonarea Părintelui 
Profesor Dragoș Bahrim care, în Introducere, oferă câteva 
informații istorice sumare. Pe lângă această lucrare care 
tratează în mod special tema Izvorului Tămăduiri, unică în 
spațiul românesc, mai avem un articol, apărut în limba 
engleză, care tratează reprezentarea Izvorului Tămăduirii în 
iconografia românească, articol scris de Ioan Abrudan.  

Alături de aceste două lucrări cu tematică exclusivă 
pe Izvorul Tămăduirii, mai avem o serie de predici care 
vorbesc despre acest praznic. Autorii lor nu dau referințe 
științifice despre prăznuirea în sine, ci repetă doar ceea ce 
spune Sinaxarul tipărit în Penticostar, concentrându-se mai 
mult asupra aspectelor teologice pe care le implică 
prăznuirea. În acest sens, avem colecția de predici Izvorul 
Tămăduirii. Cele mai frumoase predici, apărută la Editura 
„Lumea Credinței” în anul 2019. Mergând pe linia 
predicilor, avem un volum de predici pentru perioada 
Penticostarului, al Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, 
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților: Penticostarul - 
Cincizecimea Învierii, apărut la Editura Doxologia, în 2011, 
în care se află și o predică bine documentată, istoric și 
teologic, cu privire la această sărbătoare. Abordarea 
Înaltpreasfințitului Calinic asupra acestei sărbători este cea 
mai bine documentată din tot spațiul teologic românesc. 
Unele informații istorice se pot găsi și într-o lucrare de mici 
dimensiuni îngrijită de părintele Eugen Drăgoi de la Galați: 
Sfintele Paști pe înțelesul tuturor. Lucrarea – după cum îi 
spune și titlul – nu este o operă științifică, dar are unele 
trimiteri bibliografice, fără pretenții academice, referitoare 
la Izvorul Tămăduirii. În anul 2020 a apărut, la Editura 
Reîntregirea, cartea Arhimandritului Melhisedec 
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Ungureanu, Lecții de viață ale Cincizecimii – reflecții la 
perioada Penticostarului, în care se găsesc câteva idei 
teologice legate de praznicul Izvorului Tămăduirii, 
informațiile istorice sau tipiconale nefăcând parte din 
rațiunea de a fi a cărții. 

În ceea ce privește teologia academică, este de 
menționat faptul că nu există nicio lucrare de doctorat care 
să trateze acest subiect. Ceea ce există sunt doar câteva 
precizări marginale ale unor lucrări care au ca tematică 
principală perioada pascală și post pascală. Avem, astfel, 
lucrarea clasică pentru liturgica românească a Părintelui 
Profesor Ene Braniște, Liturgica Generală. Marele liturgist 
român amintește sumar de această sărbătoare, precizând 
doar că în această zi se face sfințirea apei. O altă lucrare, în 
care se amintește, doar în treacăt, despre acest praznic, este 
lucrarea de doctorat a Părintelui Profesor Lucian Farcașiu de 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din 
Arad, elaborată sub coordonarea Pr. Prof. Dr. Nicolae D. 
Necula: Teologia imnografiei Praznicelor Împărăteşti din 
ciclul pascal. Mai există, în spațiul românesc, și lucrarea de 
licență, publicată în limba germană, a Preasfințitului Sofian 
Brașoveanul, Episcopul Vicar al Mitropoliei Române a 
Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care are titlul: 
Penticostarul și Spiritualitatea ortodoxă, lucrare în care 
autorul amintește de Izvorul Tămăduirii subliniind, cu 
accent pe imnografia sărbătorii, darurile pe care Maica 
Domnului le revarsă prin apa Izvorului de viață dătător. O 
altă lucrare care, la fel, tratează doar în plan secundar 
praznicul care ne interesează este cea a Protos. Lect. Univ. 
Dr. Nicolae (Marcel) Tang: Patristică și Înviere.  

Cercetarea teologică străină este mai bogată în ceea 
ce privește sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, dar nu se poate 
spune că există totuși studii din abundență care se referă la 
acest subiect. Avem, mai întâi, un studiu foarte bine 
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documentat despre mănăstirea care adăpostește izvorul 
tămăduitor. Studiul este realizat de către Efthymiadis 
Stephanos, profesor de studii bizantine la Open University of  
Cyprus. Pe lângă informațiile istorice referitoare la 
mănăstirea Izvorul Tămăduiri studiul are, la final, o listă 
bine documentată a vindecărilor care au avut loc la apa cu 
proprietăți tămăduitoare de la Izvor. 

Un alt studiu important pentru cercetarea de față este 
cel al bizantinistului S. Bénay: Le monastère de la Source à 
Constantinople. Studiul, publicat în două părți, tratează 
amplu despre ctitorirea bisericii, tradițiile anterioare lui 
Nichifor Calist, apariția și dezvoltarea ulterioară a sărbătorii 
și despre reprezentarea iconografică a Maicii Domnului, 
Izvor al Tămăduirii. 

O altă lucrare, care se înscrie în modul de lucru al 
celor doi autori menționați mai sus, este o teză de disertație 
susținută în Volos, Grecia, în 2014: Ευαγγέλου Ελένη, Η 
Μονή της Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη: 
Ζητήματα Αρχαιολογίας και Τέχνης. Lucrarea este poate cea 
mai dezvoltată și cea mai bine documentată în legătură cu 
subiectul care ne interesează. 

Istoria Izvorului este relatată și într-un studiu al lui 
Isabel Kimmelfield: The shrine of the Theotokos at the 
Pege. Accentul studiului este pus pe istoricul locului de 
pelerinaj de la Izvor și pe minunile lucrate acolo de Maica 
Domnului.  

Referitor la minunile consemnate de-a lungul 
timpului la Izvorul Tămăduirii avem lucrarea bizantiniștilor 
Alice – Mary Talbot și Scott Fitzgerald Johnson, Miracle 
Tales from Byzantium, în care sunt editate minunile 
consemnate în Colecția Anonimă. Noua Colecție de minuni, 
slujba Izvorului Tămăduirii precum și Oratoriul, scrise de 
Nichifor Calist Xantopol cu ocazia resfințirii bisericii de la 
Izvor, sunt în curs de publicare într-o ediție critică îngrijită 
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de bizantiniștii Alice – Mary Talbot și Alexis Alexakis. 
Pentru prezenta lucrare am folosit transcrierea făcută de 
părintele John Raffan, The Life - bearing Spring. 
Transcrierea nu este publicată, ci este doar o versiune 
pregătită pentru obștea de monahii de la Mănăstirea Izvorul 
Tămăduirii (Chrysopigi), Chania - Creta. 

Informații despre Izvorul Tămăduirii, despre 
minunile și vindecările lucrate de Maica Domnului, mai 
putem găsi și într-un studiu despre Epigramele lui Manuel 
Philes (Epigrams of Manuel Philes on the Theotokos tes 
Peges and Its Art), scris de aceeași neobosită bizantinistă 
Alice – Mary Talbot. 

Din spațiul grecesc avem un studiu al Mitropolitului 
Constantin Harissiadis: La fête de la Source Vivifiante. 
Studiul se remarcă prin faptul că, alături de aspectele 
istorice, autorul face și un scurt comentariu al imnografiei 
sărbătorii. 

Pe lângă aceste studii, de referință pentru o 
documentare cât mai corectă asupra mănăstirii Izvorul 
Tămăduirii dar și asupra sărbătorii în sine, mai sunt o serie 
de studii care tratează tema Maicii Domnului ca izvor în 
tradiția Bisericii. Avem, astfel, studiul scris de Helena 
Bodin: Rejoice, spring: the Theotokos as fountain in the 
liturgical practice of Byzantine hymnography,  în care 
autoarea face o incursiune avizată în tradiția patristică și în 
Sfânta Scriptură și în care o prezintă pe Fecioara Maria ca 
izvor și apă aducătoare de vindecare. Un studiu asemănător 
este cel al Magdalenei Lubanska: Life-Giving Springs and 
The Mother of God,  în care se tratează despre cinstirea 
izvoarelor făcătoare de minuni în Ortodoxie.  

Referitor la reprezentarea iconografică, există studiul 
Nataliei Teteriatnikov: The image of the Virgin Zoodochos 
Pege: two questions concerning its origin. Autoarea face o 
incursiune bine documentată în istoricul icoanei praznicului, 
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dovedind, pe baza vechimii icoanei murale de la Mistra – 
Aphendiko, vechimea cultul Izvorului Tămăduirii în 
Biserica Răsăriteană.  

Un alt studiu este cel al Tatjanei Starodubcev, The 
cult of the Virgin ζωοδόχος Πηγή and its reflection in the 
painting of the Palaiologan era, studiu care arată, precum 
indică și titlul, vechimea cinstirii izvorului cu ape 
tămăduitoare patronat de Maica Domnului de la 
Constantinopol și proiecția sa în arta iconografică începând 
cu epoca paleologilor, socotită cea de-a treia etapă a 
dezvoltării iconografiei răsăritene. 

 Tania Velmans are și ea un studiu: L'iconographie 
de la Fontaine de Vie dans l'art byzantin, în care tratează 
despre Maica Domnului ca izvor al vieții în tradiția 
iconografică bizantină. 
 

Structura tezei 
 
 Fiind vorba despre o teză care are ca punct central 
tămăduirea, structura a fost gândită să cuprindă în sine, mai 
întâi, o reflectare ortodoxă asupra bolii, suferinței și morții 
și, mai apoi, locul Maicii Domnului în lucrarea de tămăduire 
a firii umane, în general, și a fiecărei persoane, în mod 
special.  

Primul capitol, cu titlul: Delimitări conceptuale, 
constituie o incursiune în modul cum se raportează Biserica 
la păcat, boală, suferință și moarte. Plecând de la cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel că „plata păcatului este moartea” 
(Rm. 6, 23), prezentul capitol, întemeindu-se pe teologia 
Bisericii, demonstrează, cu accent pe imnografie, că la 
originea multor suferințe și boli se află, de cele mai multe 
ori, păcatul. Făcând o scurtă, dar necesară, trecere prin 
antropologie, scopul capitolului este de a evidenția lucrarea 
de tămăduire a firii pe care Mântuitorul a săvârșit-o în 
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timpul slujirii Sale ca Arhiereu, Profet și Împărat. 
Menționez faptul că prezenta incursiune preliminară nu este 
fără legătură cu tema tezei, Mântuitorul – înțeles și ca 
Vindecătorul – fiind Fiul lui Dumnezeu, dar și Fiul 
Fecioarei Maria, ea primind, prin acceptul de a fi Maică a 
lui Dumnezeu, și puterea de a împărți harul întregii făpturi 
create și necreate, așa cum am subliniat în lucrare, întărindu-
mi afirmația pe cuvintele Sfinților Părinți. În încheierea 
capitolului, am vorbit despre mijloacele vindecării, 
accentuând și caracterul terapeutic al slujbelor bisericești, 
în care Maica Domnului este chemată cu insistență să 
mijlocească și să tămăduiască pe cei care o cinstesc și cu 
credință o mărturisesc a fi Născătoare de Dumnezeu 
(Theotokos). Acest capitol introductiv este necesar pentru a 
înțelege sărbătoarea Izvorului Tămăduirii. Maica Domnului 
– Tămăduitoarea dăruiește tămăduire nu doar trupurilor, 
acesta fiind doar unul din aspectele vindecării, ci aduce 
tămăduire, în primul rând, sufletelor, rolul acesta de 
tămăduitoare a sufletelor stând la baza vindecării omului în 
întregul său.  

Cel de-al doilea capitol, Vindecarea persoanei 
umane – tema centrală a Duminicilor Penticostarului. 
Reflecții imnografice –, scoate în evidență faptul că perioada 
liturgică cuprinsă între Înviere și Cincizecime are, ca punct 
central, vindecarea. Capitolul prezintă sărbătoarea Învierii 
ca fiind momentul când Tămăduitorul Hristos a vindecat 
firea de moarte și de tot ce ține de ea. Vorbind în termeni 
medicali, Învierea este operația care a scos afară din firea 
umană tumoarea aducătoare de moarte. Duminica Tomii a 
prezentat vindecarea de necredința în adevărul Învierii, iar 
Duminica Mironosițelor a vorbit despre vindecarea Evei – 
femeile mironosițe fiind urmașele acesteia. Duminica 
slăbănogului a adus în centrul atenției ideea că păcatul este 
cauză a bolii, Duminica orbului evidențiind, mai apoi, că 



25 
 

bolile sunt îngăduite de Dumnezeu și din alte pricini, fără 
legătură cu păcatul. Imnografia din Duminica samarinencei 
a vorbit despre vindecarea prin „apa cea vie”, Duminica 
Sfinților Părinți arătând care sunt condițiile primirii acestei 
„ape vii”, primire care s-a făcut, mai apoi, în Duminica 
Cincizecimii. Cunoașterea acestor duminici, cu tematică 
terapeutică, poate duce la o încadrare corectă a Praznicului 
Izvorului Tămăduirii în apropierea Paștilor. Sărbătoare a 
vindecării, Izvorul Tămăduirii, a fost rânduit de Sfinții 
Părinți să fie prăznuit în perioada liturgică a anului care are 
ca tematică: vindecarea. Doar privind în cheie terapeutică 
aceste duminici putem înțelege de ce Biserica a primit și și-a 
însușit prăznuirea Izvorului Tămăduirii în însăși inima 
prăznuirii pascale, Săptămâna Luminată. Tămăduirea nu 
este fără legătură cu tema baptismală, o temă de asemenea 
centrală a acestei perioade, căci doar o persoană sănătoasă, 
sufletește și trupește, se poate face părtașă unei Cincizecimi 
la nivel personal. 
 În cel de-al treilea capitol al lucrării, Apa ca 
principiu de viață purtător, am accentuat importanța acestei 
materii primordiale în lucrarea lui Dumnezeu în lume. Apa, 
așa cum prezintă textul Sfintei Scripturi, s-a dovedit a fi, de 
multe ori, un mijloc – un vehicul – prin intermediul căruia 
făptura s-a făcut părtașă harului necreat al lui Dumnezeu. 
Plecând de la această constatare, ne putem pune întrebarea 
dacă nu cumva apa, materie prin care s-au dat vindecările 
pomenite în rânduiala de slujbă, nu este purtătoare a unei 
realități mai adânci care depășește puterea de cunoaștere 
limitată a firii omenești și dacă nu cumva ea este imagine a 
ceea ce cu adevărat este Născătoarea de Dumnezeu în viața 
Bisericii? Pentru a răspunde la această întrebare, capitolul al 
treilea al lucrării a încercat o incursiune în Sfânta Scriptură, 
în practica liturgică a Bisericii și în terapiile somatice, 
incursiune care a dovedit importanța apei în viața și 
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mântuirea oamenilor și faptul că ea este purtătoare a unei 
taine care de multe ori nu este înțeleasă la adevărata ei 
valoare. Legătura prezentului capitol cu Maica Domnului 
este subliniată și de cercetarea asupra slujbei de sfințire a 
apei, cu accent pe Sfeștanie sau slujba Sfințirii celei mici a 
apei, care este o slujbă în care se împletesc în mod evident 
două caracteristici principale: caracterul mariologic și 
caracterul terapeutic, slujba Sfeștaniei, așa cum este ea 
astăzi cunoscută, fiind o slujbă săvârșită la origine la apele 
vindecătoare de la Mănăstirea din Vlacherne, slujba în sine 
fiind o prescurtare a ritualului de afundare în apă care avea 
loc în vechime la biserica Maicii Domnului de acolo.  

Al patrulea capitol, Aspecte istorice legate de 
biserica Izvorului Tămăduirii, s-a dorit a fi o incursiune în 
istoria zbuciumată a izvorului cu ape tămăduitoare, a 
bisericii și a locașului monastic de la acest izvor ocrotit de 
Maica Domnului. Despre începutul bisericii avem două 
mărturii istorice aflate la distanțe considerabile de timp. 
Prima, luată în ordine cronologică, este cea a istoricului 
Procopius (secolul al VI-lea), iar cea de a doua, din secolul 
al XIV-lea, mult mai bogată din punct de vedere al 
conținutului, este cea a scriitorului și istoricului bisericesc 
Nichifor Calist Xantopol. În dezvoltarea subiectului am ales 
ca punct de plecare relatarea lui Procopius, care este primul, 
cronologic vorbind, în scrierile căruia se menționează 
biserica de la Izvor și vindecările care se săvârșeau acolo 
prin intermediul apei. Cu toate că el plasează ridicarea 
bisericii celei mari de la Izvor în timpul împăratului 
Justinian I (527-565), spre deosebire de Nichifor Calist care 
îl menționează pe împăratul Leon I (457-474) în calitate de 
ctitor, deci anterior lui Justinian, am ales ordinea 
cronologică în funcție de scriitor, Procopius fiind, în acest 
sens, primul care vorbește despre Izvorul Tămăduirii. 
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Construită de Leon I în urma unei descoperiri făcute 
de Născătoarea de Dumnezeu, dar căzută pradă uitării; 
reclădită de Iustinian I și înfrumusețată de mulți alți membri 
ai familiilor imperiale bizantine, biserica de la Izvor a fost 
una care, așa cum am arătat în lucrare, s-a identificat pe de-a 
întregul cu ocrotitoarea ei cerească căreia i-a fost profețit de 
Dreptul Simeon că prin sufletul ei va trece sabia (Lc. 2, 35). 
Începând cu împăratul Leon I și cu minunea vindecării 
orbului și ajungând până în zilele noastre, capitolul prezintă 
principalele momente din istoria bisericii și a izvorului, 
dovedind importanța și cinstea de care s-a bucurat acest loc 
sfânt în conștiința și trăirea duhovnicească a Bisericii 
Ortodoxe de pretutindeni. În partea a doua a capitolului, s-
au evidențiat minunile relatate în Colecția Anonimă, în 
Colecția rescrisă și îmbogățită de Nichifor Calist Xantopol, 
dar și în alte surse, minuni și vindecări regăsite, sub formă 
poetică, în slujba din Vinerea Săptămânii Luminate. 
 În cel de-al cincilea capitol, Sărbătoarea Izvorului 
Tămăduirii. Considerații liturgice și omiletice, am urmărit 
istoria prăznuirii liturgice a praznicului Izvorului. Plecând 
de la considerentul că orice manifestare liturgică proprie 
Bisericii Răsăritene a avut ca sâmbure inițial, fie un 
eveniment din istoria sfântă a mântuirii relatat în Sfânta 
Scriptură, fie un eveniment sau loc aflat în legătură cu o 
persoană sfântă și despre care se află mărturie în istoria și 
tradiția Bisericii, capitolul prezintă drumul pe care 
sărbătoarea din Vinerea Săptămânii Luminate l-a parcurs de 
la o prăznuire anuală a resfințirii bisericii Izvorului 
Tămăduirii până la sărbătoarea care, începând cu secolul al 
XVI-lea, a ajuns să fie prăznuită ca sărbătoare distinctă între 
celelalte sărbători închinate Preasfintei Născătoarei de 
Dumnezeu. Fiind o sărbătoare de dată mai recentă, spre 
deosebire de alte sărbători mariologice din viața liturgică a 
Bisericii, sărbătoarea din Vinerea pascală are ca punct de 
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plecare resfințirea bisericii de la Izvor, moment pentru care 
Nichifor Calist Xantopol a alcătuit un oficiu liturgic închinat 
Maicii Domnului, oficiu care a fost mai apoi preluat, cuvânt 
cu cuvânt, începând cu tipărirea primului Penticostar grec de 
la Veneția din 1525, în celelalte ediții ale Penticostarelor din 
întreaga lume ortodoxă. În ce privește textul slujbei nu se 
găsesc diferențe prea mari între diferitele ediții ale 
Penticostarelor, indiferent de ce tradiție liturgică vorbim, 
editorii mulțumindu-se să reproducă textul lui Xantopol, 
subliniind faptul că nu au găsit mențiuni despre această 
prăznuire în Tipikoane, dar au pus-o în Penticostare „din 
dragoste față de Născătoarea de Dumnezeu”. Această 
mențiune se regăsește în toate edițiile Penticostarului, fie că 
vorbim de edițiile grecești, slavonești sau românești. 
Prezentul capitol demonstrează că fixarea sărbătorii în 
Vinerea de după Paști nu s-a făcut deodată, ci a urmat un 
drum lung, fixarea ei fiind posibilă prin faptul că înainte de 
apariția sărbătorii, vorbim de secolul al XIV-lea, au existat 
anumite popasuri mariologice în Săptămâna Luminată, 
Tipikoanele confirmând acest lucru. Cu timpul aceste sinaxe 
liturgice, însoțite de procesiuni, au fost înlocuite cu 
sărbătoarea Izvorului, așa cum este menționată astăzi în 
Penticostare. Trebuie menționat faptul că tradițiile liturgice 
greacă și slavă nu acordă o foarte mare importanță acestei 
prăznuiri, ea având o mai mare importanță în tradiția 
liturgică românească. În spațiul autohton, generalizarea 
acestei sărbători, vorbind sub aspect tipiconal, s-a făcut 
începând cu primele decenii ale secolului al XX-lea, când 
Biserica Ortodoxă Română s-a organizat ca Patriarhie și a 
început tipărirea cărților de cult sub o coordonare atentă a 
Sfântului Sinod. Trecând peste considerațiile de ordin 
istoric, capitolul al cincilea a căutat să dezvolte o ipoteză de 
lucru: Praznicul Izvorului Tămăduirii poate fi considerat 
popasul mariologic al Penticostarului? Răspunsul a fost dat 
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prin analogia cu celelalte două mari perioade ale anului 
liturgic care au, la rândul lor, câte o sărbătoare mariologică 
prin excelență. Finalul capitolului a fost dedicat reflectării 
praznicului în spațiul teologic românesc, accentuându-se 
modul cum predicatorii români s-au raportat la această 
sărbătoare. Predicile închinate Izvorului Tămăduirii se 
găsesc fie arhivate pe rețele media, așteptând o eventuală 
editare, fie sunt deja editate în volume. Dintre predicile 
aflate în spațiul virtual, am ales spre exemplificare o predică 
ținută de Părintele Profesor Viorel Sava la Mănăstirea 
Putna, la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii din anul 2018, o 
predică care cuprinde în ea o adevărată teologie a 
praznicului și a locului pe care Maica Domnului îl ocupă în 
Biserica lui Hristos. Dintre predicile publicate în diferite 
reviste, ziare sau volume, se evidențiază, prin adâncimea 
gândirii teologice, cuvântările Părintelui Patriarh Daniel 
care a încadrat, ca nimeni altul, prăznuirea Izvorului în 
tematica terapeutică a perioadei cuprinse între Paști și 
Cincizecime. 
 Cel de-al șaselea capitol s-a dorit a fi o dublă 
incursiune, istorică și teologică, în iconografia Izvorului 
Tămăduirii: Praznicul Izvorului Tămăduirii – aspecte legate 
de iconografie. Plecând de la câteva considerente 
preliminare legate de cinstirea sfintelor icoane în Biserica 
Ortodoxă și continuând cu o scurtă abordare istorică a 
reprezentării Maicii Domnului în iconografie, capitolul a 
arătat faptul că reprezentarea pe care o avem astăzi a Maicii 
Domnului ca Izvor al tămăduirii își are rădăcinile în vechea 
icoană Vlahernitisa sau Platytera. Primele reprezentări ale 
Izvorului Tămăduirii, în care apare și noul titlu mariologic 
ζωοδόχος Πηγή, aparțin secolelor al XI-lea și al XII-lea și 
sunt realizate pe suporturi portabile, în mod special pe sigilii 
bisericești. Primele reprezentări murale, cu titlul mariologic 
ζωοδόχος Πηγή atașat picturii, se găsesc, începând cu 
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secolul al XIV-lea, la bisericile de la Mistra (Grecia) și 
Chora (Constantinopol). Spre deosebire de vechile 
reprezentări de la Mistra și de la Chora, care se distingeau 
prin simplitatea compoziției, Maica Domnului ocupând 
mare parte din compoziția iconografică, și care puteau astfel 
să transmită mult mai ușor mesajul principal: Maica 
Domnului, Izvorul cel de viață primitor (ζωοδόχος Πηγή), 
icoanele care au apărut după epoca lui Xantopol au început 
să fie din ce în ce mai complexe, fiind alcătuite pe două 
niveluri bine determinate. Erminia iconografică recomandă 
zugrăvirea icoanei după următorul tipar: în planul superior 
este reprezentată lumea cerească, care Îl are în centru pe 
Hristos – Prunc aflat în fața Maicii Sale, El fiind centrul 
planului superior. Maica Domnului și Pruncul Hristos sunt 
reprezentați într-un vas baptismal, care ne poate duce cu 
gândul și la potirul euharistic. Este evidentă legătura cu 
Taina Botezului, izvorul vieții celei noi în Hristos, dar și 
legătura cu Taina Euharistiei. Legătura dintre cele două 
planuri este făcută de apa care curge prin trei guri, trei 
orificii, trimitere la Taina Sfintei Treimi și la faptul că doar 
credința desăvârșită prin Botez îi poate aduce omului 
tămăduirea, care în ultimă instanță este sinonimă cu 
mântuirea. Planul inferior al icoanei este dominat de un 
bazin, care în cele mai multe reprezentări are formă de 
cruce, aidoma vechilor baptisterii. În jurul bazinului se află 
reprezentați o mulțime de oameni de diferite categorii 
sociale, toți așteptând să primească vindecarea.  Pe plan 
autohton, icoana Izvorului Tămăduirii a fost prezentă de 
timpuriu, din secolul al XV-lea, la o distanță de aproximativ 
un secol față de pictarea ansamblului de la Mistra – 
Aphendiko. Cea mai veche reprezentare se găsește la 
biserica Sfântul Nicolae a Mănăstirii Popăuți, din județul 
Botoșani. Reprezentarea face parte din programul 
iconografic original al bisericii, care a fost pictat în interior 
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în anul 1496, imediat după construirea ei de către 
domnitorul Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt. Pentru a 
explica compoziția icoanei praznicului și mesajul ei 
teologic, am ales, spre exemplificare, două icoane din 
spațiul românesc, o icoană din pictura mănăstirii Cetățuia 
din Iași, pictură murală, și o icoană portabilă de la 
mănăstirea Sihăstria Putnei. Deși despărțite de câteva sute 
de ani, ambele icoane transmit același mesaj: Maica 
Domnului este Izvorul primitor de viață, primind această 
calitate prin faptul că, la rândul său, a primit Viața în 
pântecele ei. 

Ultimul capitol al lucrării, Teologia Praznicului, a 
urmărit integrarea sărbătorii Izvorului Tămăduirii în vastul 
domeniu al mariologiei răsăritene. Pe baza mărturiilor din 
Sfinții Părinți și din imnografia Bisericii, se poate observa 
că titlu mariologic ζωοδόχος Πηγή nu este limitat doar la 
sărbătoarea din Vinerea pascală, ci este o prezență constantă 
în imnografia închinată Născătoarei de Dumnezeu. 
Imnografia din Octoihul Mare, Triod și Penticostar precum 
și cea de la sărbătorile Nașterii Maicii Domnului, Intrării 
Maicii Domnului în Biserică și Adormirii Maicii Domnului 
conține numeroase referiri la faptul că Maica Domnului este 
Izvorul vieții, dar și al tămăduirilor. De reținut că imnografia 
celor trei mari perioade ale anului bisericesc și cea din cele 
trei praznice enumerate mai sus este anterioară apariției 
praznicului Izvorului Tămăduirii, pe baza ei, Nichifor Calist 
Xantopol, autorul slujbei, compunând imnele Izvorului 
primitor al vieții (ζωοδόχος Πηγή). Capitolul conține și un 
comentariu al slujbei, necesar pentru buna cunoaștere a 
bogăției de sensuri teologice a imnografiei de la această 
sărbătoare. Pentru a capta atenția asupra mesajului teologic 
pe care vrea să îl transmită prin slujba Izvorului, Nichifor 
Xantopol așează la începutul Vecerniei o stihiră 
introductivă: „Lucruri minunate și uimitoare a săvârșit 
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Stăpânul cerurilor, din început, prin tine, cea cu totul fără 
prihană. Că și de sus a picurat lămurit ca o ploaie, în 
pântecele tău, dumnezeiască Mireasă, arătându-te pe tine 
izvor din care curge toată bunătatea și mulțimea de 
tămăduiri, izvorând din belșug faceri de bine tuturor celor ce 
au nevoie de întărirea sufletelor și de sănătatea trupului, prin 
apa harului” (prima stihiră de la Doamne, strigat-am..., 
Vecernia praznicului Izvorul Tămăduirii). Stihira exprimă 
baza mariologiei: tot ceea ce reprezintă Preasfânta Fecioară 
în istoria mântuiri este lucrare dumnezeiască. Acest adevăr 
este prezentat de imnograf prin cuvintele: „Lucruri 
minunate și uimitoare a săvârșit Stăpânul cerurilor, din 
început, prin tine”. Actul alegerii Fecioarei de către 
Dumnezeu se datorează stării sale de curăție: „cea cu totul 
fără prihană” fiind, potrivit lui Crysip, acel crin care a 
crescut pe câmpul acoperit de spini. Cuvintele „că și de sus 
a picurat lămurit ca o ploaie, în pântecele tău, 
dumnezeiască Mireasă” ne duc cu gândul la versetele 
profetice ale psalmistului „Pogorâ-Se-va ca ploaia pe lână și 
ca picăturile ce cad pe pământ” (Ps. 71, 6), versete care 
lămuresc taina Întrupării. Pogorându-Se Stăpânul ca o 
ploaie – ca apa –  în pântecele Fecioarei, a făcut-o pe ea: 
„izvor din care curge toată bunătatea și mulțimea de 
tămăduiri” [Πηγὴν δεικνύων σε, σύμπαν ἀγαθὸν 
ἀναβλύζουσαν, πλημμύραν τε ἰάσεων]. Faptul că Maica 
Domnului revarsă neîncetat, prin apa darului [ὕδατι τῆς 
χάριτος] daruri nenumărate spre „întărirea sufletelor și de 
sănătatea trupului”, imnograful îl arată prin expresia 
„izvorând din belșug”, cuvinte argumentate mai apoi prin 
mulțimea minunilor și a binefacerilor de care credincioșii 
vor auzi pe întreg parcursul oficiului liturgic. 
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Concluzii finale 

 
Prezenta cercetare asupra Praznicului Izvorul 

Tămăduirii s-a dorit a fi o incursiune în mariologia Bisericii, 
cu accent pe titlul, propriu sărbătorii: Maica Domnului – 
ζωοδόχος Πηγή, Izvorul primitor al vieții. Incursiunea în 
imnografia Bisericii a relevat faptul că Născătoarea de 
Dumnezeu nu este doar Izvorul primitor al vieții, ci și 
Izvorul purtător de viață – ζωηφόρου Πηγή, ambele epitete, 
sau titluri mariologice, putând fi înțelese doar păstrându-se 
duhul patristic al Bisericii care leagă hristologia de 
mariologie, Persoana Dumnezeului Întrupat de persoana în 
Care S-a întrupat; Fiul Mariei fiind „Viața” prin excelență 
(In. 14, 6). Denumirea sub care este cunoscută sărbătoarea 
în spațiul românesc, Izvorul Tămăduirii, nu trebuie limitată 
doar la aspectul somatic al tămăduirii. Incursiunea făcută, în 
primul capitol,  în teologia și imnografia Bisericii a 
evidențiat faptul că boala, suferința și în cele din urmă 
moartea au, de cele mai multe ori, cauze duhovnicești, 
pentru tămăduirea lor fiind necesară o abordare holistică a 
persoanei umane. În procesul vindecării, Maica Domnului 
este parte activă din ea revărsându-se asupra Bisericii, ca 
dintr-un izvor, harul atotvindecător. Tradiția greacă a păstrat 
pentru prăznuirea din Vinerea pascală denumirea ζωοδόχος 
Πηγή, nelimitând prăznuirea doar la aspectul tămăduirilor 
trupești pe care Maica Domnului le revarsă prin izvorul din 
Constantinopol, accentuând rolul acesteia de Izvor al 
nenumăratelor daruri pe care le revarsă asupra 
credincioșilor, între acestea fiind și tămăduirea. Privind din 
acest unghi, ar putea fi operată și în Penticostarele românești 
o modificare a denumirii sărbătorii, accentuându-se prin 
aceasta că prăznuirea Maicii Domnului din imediata 
apropiere a sărbătorii Învierii are legătură cu Viața care a 
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biruit moartea, Născătoarea de Dumnezeu fiind cea din care 
Tămăduitorul Și-a luat început ca om și a tămăduit, prin 
Înviere, boala neascultării adamice și însoțirea cu moartea 
pe care protopărinții au ales-o în zorii creației. Denumirea ar 
putea fi înțeleasă de credincioșii Bisericii și prin raportarea 
ei la troparul Învierii, cântat atât de des în această perioadă. 
Dacă în tropar se menționează despre Fiul Fecioarei Maria 
că a „dăruit viață celor din morminte”, atunci numele 
sărbătorii Izvorul primitor al vieții (ζωοδόχος Πηγή) sau 
purtător al vieții  (ζωηφόρου) ar putea dărui o înțelegere 
pascală mai evidentă sărbătorii închinate Născătoarei de 
Dumnezeu din Vinerea Săptămânii Luminate. 
 În legătură cu cele de mai sus, lucrarea a încercat să 
ofere un răspuns la întrebarea: De Izvorul Tămăduirii 
serbăm doar minunile săvârșite de Maica Domnului sau 
prăznuirea este în strânsă legătură cu Învierea? Un răspuns îl 
primim prin Sfântul Atanasie cel Mare care mărturisea, în 
scrierile sale, că prin Învierea lui Hristos a fost tămăduită 
căderea Evei. Asemenea Sfântului Atanasie, întreaga 
teologie a Bisericii oferă Învierii un caracter terapeutic, 
caracter preluat mai apoi de întreaga Biserică, percepută de 
teologi ca spital duhovnicesc, după cum se exprima 
Părintele Patriarh Daniel. Caracterul terapeutic al Învierii 
este subliniat cu evidență în perioada Penticostarului, fiecare 
duminică având, printre altele, și o accentuată legătură cu 
tămăduirea, privită ca prim pas în nevoința omului de a se 
face părtaș roadelor Sfântului Duh. Înțeleasă ca un parcurs 
inițiatic, situat între Înviere și Cincizecime, perioada 
Penticostarului subliniază nevoia vindecării. În cadrul 
acestui parcurs inițiatic, fiecare duminică evidențiază câte o 
latură a vindecării. Aceste aspecte ne oferă o lumină de 
înțelegere și asupra prezenței praznicului Izvorului 
Tămăduirii în Săptămâna Luminată. Așa cum am amintit pe 
parcursul lucrării, fiecare duminică din această perioadă este 



35 
 

socotită ca un praznic, șirul acestor praznice fiind deschis de 
un praznic închinat Maicii Domnului în care ea este privită 
ca fiind Maica Celui Care a tămăduit firea prin Înviere. 
Legătura sărbătorii Izvorului Tămăduirii cu marele praznic 
al Învierii este un alt aspect asupra căruia s-a concentrat 
lucrarea de față, demonstrând, prin intermediul imnografiei, 
că prăznuirea mariologică din Vinerea Săptămânii Luminate 
poate fi considerată ca fiind o prăznuirea mariologică 
pascală. 
 Un al treilea obiectiv urmărit de lucrare, în strânsă 
legătură cu cele de mai sus, a fost evidențierea faptului că 
praznicul Izvorului Tămăduirii sau al Izvorului primitor al 
vieții poate fi considerat ca fiind sărbătoarea mariologică, 
prin excelență, a Penticostarului. Perioada Octoihului, pe 
lângă marile sărbători închinate Maicii Domnului, are o 
sărbătoare aflată în strânsă legătură cu marele praznic al 
Nașterii Domnului: Soborul Maicii Domnului, cea mai 
veche sărbătoare închinată Născătoarei de Dumnezeu. Pe 
bună dreptate această prăznuire poate fi considerată ca fiind 
sărbătoarea mariologică a Octoihului. De asemenea, 
perioada Triodului are, în cadrul rânduielilor liturgice, și un 
moment prin excelență mariologic: Denia Acatistului din 
Sâmbăta Săptămânii a cincea. Prin comparație, putem foarte 
bine observa că perioada liturgică care ne interesează, cea a 
Penticostarului, are o sărbătoare care, asemenea Soborului 
Maicii Domnului, prăznuit a doua zi după Nașterea 
Domnului, stă în imediata apropiere a Învierii Domnului: 
praznicul Izvorului Tămăduirii. Chiar dacă la origine 
sărbătoarea a fost limitată la preamărirea minunilor și a 
vindecărilor date de Maica Domnului la izvorul din 
Constantinopol, cu timpul, accentul sărbătorii s-a mutat pe 
rolul Maicii Domnului de Izvor, nu doar al tămăduirilor, ci 
și al harului. Potrivit cuvântului revelat al Sfintei Scripturi, 
harul este în strânsă legătură cu Învierea, lucru arătat de 
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Evanghelia a patra: „Iar în ziua cea din urmă – ziua cea 
mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: 
Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce 
crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor 
curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe 
Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu 
era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit” 
(In. 7, 37-39), venirea Duhului fiind condiționată de 
preaslăvirea lui Iisus, preaslăvire primită prin Moarte și 
Înviere. Prin Înviere, lucrarea harului s-a făcut cunoscută în 
lume, Părinții Bisericii legând, prin taina nedespărțirii Fiului 
de Maică, primirea harului de Izvorul primitor al vieții care 
este Născătoarea de Dumnezeu. Privind din acest unghi și 
nelimitând sărbătoarea doar la vindecările pe care le dă 
Maica Domnului, putem afirma că praznicul Izvorului 
Tămăduirii poate fi considerat, pe bună dreptate, ca fiind 
sărbătoarea mariologică a Penticostarului. Chiar dacă este 
una dintre cele mai noi sărbători închinate Maicii Domnului 
asta nu înseamnă că nu are un rol important în viața Bisericii 
lui Hristos, lucrarea lui Dumnezeu în Biserică fiind o 
permanentă αποκάλυψις, o continuă descoperire de noi 
sensuri, de noi taine. Pentru a înțelege acest lucru, avem ca 
exemplu prăznuirea Imnului Acatist din Sâmbăta a cincea a 
Postului Mare, sărbătoarea mariologică a Triodului. Fixarea 
acestei prăznuiri s-a făcut destul de târziu, unele Tipikoane 
mărturisind faptul că în secolul al XIII-lea nu era fixat 
pretutindeni ca ea să fie serbată în ziua de sâmbătă, unii 
serbând Denia Acatistului în directă legătură cu praznicul 
Bunei Vestiri. Vedem așadar că a fost nevoie de sute de ani 
ca o prăznuire să primească o cinstire și o prăznuire în 
întreaga Biserică a lui Hristos. Întorcându-ne la praznicul 
Izvorului Tămăduirii sau al Izvorului primitor al vieții, el 
este unul care a început să fie prăznuit, la nivel pan-ortodox, 
de abia din prima jumătate a secolului al XVI-lea, este un 
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praznic relativ nou, dar cu toate acestea plin de adâncime 
teologică. Mesajul principal al praznicului relevă faptul că 
Maica Domnului este Izvor, prin legătura ei cu Izvorul care 
este Hristos Domnul. Pentru a înțelege acest mesaj și pentru 
a-l primi în viața Bisericii lui Hristos este însă nevoie, așa 
cum se exprima Părintele Profesor Stăniloae, vorbind despre 
rolul Maicii Domnului în împărțirea harului, de „maturitate 
duhovnicească, de o extraordinară adâncime”.  

Este cert faptul că prezența acestui praznic în însăși 
Săptămâna Luminată, deschizător al praznicelor din 
Penticostar care abordează tămăduirea, este revelator în a 
arăta locul Maicii Domnului în lucrarea de tămăduire a 
omului, lucrare săvârșită de Hristos, la nivel ontologic, prin 
Înviere. 
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