
Buna Vestire a Maicii Domnului

Fecioara Maria
În icoane, uneori, Fecioara 
Maria are în mâna stângă 

un pergament dar, de 
obicei, are o ață roșie pen-
tru a se arăta că aceasta 

țesea perdeaua Templului. 
Mâna dreaptă este de 

obicei ridicată pentru a se 
arăta că vrea ca îngerul să 
îi explice ceea ce îi spune. 

Capul ei este ușor în-
clinat pentru a se arăta că 
aceasta acceptă voia lui 

Dumnezeu. Pe veșmântul 
ei sunt trei stele.
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Sărbătoarea Bunei Vestiri a Maicii Domnului comemorează ziua în care Sf. Arhanghel Gavriil, trimis 
de Dumnezeu, i-a spus Fecioarei Maria că o să nască un fiu și că trebuie să-i dea numele de Iisus. Era 

speriată, dar a acceptat să se supună voii lui Dumnezeu, deoarece știa că face parte din planul Acestuia 
pentru mântuirea noastră. Această sărbătoare este importantă nu numai pentru că sărbătorim buna 
vestire a nașterii Mântuitorului nostru, dar și pentru că Fecioara Maria ne-a arătat mărirea pe care o 

primim când urmăm calea lui Dumnezeu. Sărbătorim Buna Vestire pe 25 martie și, dacă se întâmplă să 
cadă în timpul Postului Mare, avem dezlegare la pește.

Viața  Fecioarei Maria
Maria a fost fiica lui Ioachim și Ana. După mulți ani de căsătorie, 

părinții nu au putut să aibă copii. S-au rugat Domnului, apoi îngerul 
a venit să îi anunțe că vor avea un copil și astfel s-a născut Maria. 
Maria se ruga mereu și a studiat poruncile lui Dumnezeu, aceasta 

trăind o viață pioasă la Templu. Avea în jur de 15 ani când s-a 
logodit cu Iosif. Când Sf. Arhanghel Gavriil i-a apărut, i-a spus că 
verișoara sa Elisabeta așteaptă un copil. Acest copil avea să fie 

Ioan Botezătorul.

Buna Vestire a Maicii Domnului
 “…Îngerul Gavril a fost trimes de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu 
un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea, și a zis: «Plecăciune, 
ție, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei!» Tulburată foarte mult de 
cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: «Nu te teme, 

Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată, și vei naște un fiu, căruia 
îi vei pune numele Iisus. El va fi mare, și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt…Împărăția Lui nu va avea sfârșit…Duhul 
Sfânt Se va pogorî peste tine, și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naște din tine, va 
fi chemat Fiul lui Dumnezeu»…Maria a zis: «Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!»” Luca 1:26-38

Sf. Arhanghel 
Gavriil  

Uneori, Sf. Arhanghel Gavriil 
are un toiag în mâna stângă 
pentru a se arăta că este un 
mesager. Mâna dreaptă este 
de obicei întinsă spre Maria 
pentru a se arăta că acesta 

aduce mesajul lui Dum-
nezeu. Vom vedea uneori 
una dintre aripile lui în sus 
și cealaltă în jos, aceasta 

însemnând că acesta tocmai 
a sosit pentru a transmite 

Fecioarei Maria 
Vestea cea Bună.

Icoana
De obicei, icoana Bunei Vestiri a Maicii 

Domnului are culori foarte vii pentru 
a se arăta cât de mare este acest 

eveniment. În partea de sus a icoanei 
există uneori un semicerc cu trei raze 
ce se îndreaptă spre Fecioara Maria. 
Acestea reprezintă Duhul Sfânt ce se 

pogoară asupra ei.
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RUGĂCIUNE
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-Te! 

Ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. 
Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău, 

Că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.
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Buna Vestire a 
Maicii Domnului. 
Nu uitați, folosiți 
culori luminoase!
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Buna Vestire a Maicii Domnului
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Copiii să înțeleagă sărbătoarea Bunei Vestiri a 
Maicii Domnului. Explicați copiilor că este impor-
tant nu numai faptul că Dumnezeu i-a arătat calea 
Mariei, dar și că ea a acceptat să urmeze această 
cale.
Sărbătoarea Bunei Vestiri a Maicii Domnului comemorează ziua în care Sf. Arhanghel 
Gavriil, trimis de Dumnezeu, i-a spus Fecioarei Maria că o să nască un fiu și că trebuie să-i 
dea numele de Iisus. Era speriată, dar a acceptat să se supună voii lui Dumnezeu, deo-
arece știa că face parte din planul Acestuia pentru mântuirea noastră. Această sărbătoare 
este importantă nu numai pentru că sărbătorim buna vestire a nașterii Mântuitorului nostru, 
dar și pentru că Fecioara Maria ne-a arătat mărirea pe care o primim când urmăm calea lui 
Dumnezeu. Sărbătorim Buna Vestire pe 25 martie și, dacă se întâmplă să cadă în timpul 
Postului Mare, avem dezlegare la pește.

Buna Vestire a Maicii Domnului 
“…Îngerul Gavril a fost trimes de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o 
fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. 
Îngerul a intrat la ea, și a zis: «Plecăciune, ție, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul este cu 
tine, binecuvântată ești tu între femei!» Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se 
întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: «Nu te teme, Marie; 
căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată, și vei 
naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare, și va fi chemat Fiul Celui Prea 
Înalt…Împărăția Lui nu va avea sfârșit…Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, și puterea 
Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naște din tine, va fi chemat Fiul 
lui Dumnezeu»…Maria a zis: «Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!»”       
Luca 1:26-38

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-Te! 
Ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. 
Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău, 
Că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Icoana – De obicei, icoana Bunei Vestiri a Maicii Domnului are culori foarte vii pentru a se arăta cât 
de mare este acest eveniment. În partea de sus a icoanei există uneori un semicerc cu trei raze ce 
se îndreaptă spre Fecioara Maria. Acestea reprezintă Duhul Sfânt ce se pogoară asupra ei.

Sf. Arhanghel Gavriil – Uneori, Sf. Arhanghel Gavriil are un toiag în mâna stângă pentru a se 
arăta că este un mesager. Mâna dreaptă este de obicei întinsă spre Maria pentru a se arăta că 
acesta aduce mesajul lui Dumnezeu. Uneori, vom vedea una dintre aripile lui în sus și cealaltă în 
jos, aceasta însemnând că acesta tocmai a sosit pentru a transmite Fecioarei Maria Vestea cea 
Bună.

Fecioara Maria – În icoane, uneori, Fecioara Maria are în mâna stângă un pergament dar, de 
obicei, are o ață roșie pentru a se arăta că aceasta țesea perdeaua Templului. Mâna dreaptă este 
de obicei ridicată pentru a se arăta că vrea ca îngerul să îi explice ceea ce îi spune. Capul ei este 
ușor înclinat pentru a se arăta că aceasta acceptă voia lui Dumnezeu. Pe veșmântul ei sunt trei 
stele.

Viața Fecioarei Maria – Maria a fost fiica lui Ioachim și Ana. După mulți ani de căsătorie, părinții 
nu au putut să aibă copii. S-au rugat Domnului, apoi îngerul a venit să îi anunțe că vor avea un 
copil și astfel s-a născut Maria. Maria se ruga mereu și a studiat poruncile lui Dumnezeu, aceasta 
trăind o viață pioasă la Templu. Avea în jur de 15 ani când s-a logodit cu Iosif. Când Sf. Arhanghel 
Gavriil i-a apărut, i-a spus că verișoara sa Elisabeta așteaptă un copil. Acest copil avea să fie Ioan 
Botezătorul.
Cereți copiilor să coloreze icoana folosind culori luminoase.
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