
 

 

PREDICĂ LA INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ – 21 Noiembrie 
(Pentru Duminica din 17/11/2019) 

  
Pe 21 Noiembrie, Biserica celebrează o sărbătoare specială a Pururea Fecioarei Maria, intrarea ei în 
Templul din Ierusalim. După cum știm din Sfânta Tradiție, părinții ei Ioachim și Ana erau bătrâni, 
trecuți de anii fertilității. După multe rugăciuni, Dumnezeu i-a binecuvântat cu o fică, după care ei 
au dedicat-o Lui Dumnezeu. Au numit-o Maria și la vârsta de 3 ani au adus-o la templul din 
Ierusalim, cel original fiind  construit de regele Solomon. Tânăra Maria a fost primită în templu de 
către preotul Zaharia (tatăl sfântului Ioan Botezătorul,o rudă de-a lor). În această atmosferă sacră a 
templului, inocenta fiică Maria a crescut, ascultând imne, citiri din Vechiul Testament și fiind în 
veșnică comuniune cu Dumnezeu prin rugăciune. Acești ani petrecuți în Templu au fost pregătirea 
ei duhovnicească pentru ceea ce va veni mai târziu: Împlinirea voii Lui Dumnezeu de a-L aduce în 
lume pe Mântuitorul Iisus Hristos. 
Când sfinții Ioachim și Ana și-au adus fiica la templu, puține știau ei despre faptul că ea va crește 
pentru a dobândi cea mai mare onoare care poate fi dată vreodată, de a deveni Mama Fiului Lui 
Dumnezeu! Ca și creștini, suntem recunoscători pentru sacrificiul făcut de ei, de a renunța la 
fericirea de a avea draga lor fată acasă. Nu s-au gândit defel să o țină aproape de ei, cum ar fi de 
așteptat la niște părinți în vârstă, ca să-și aibă copiii aproape la bătrânețe pentru a-i îngrijii. Ei cu 
bucurie și cu bunăseamă și-au dedicat fiica Lui Dumnezeu, cu încredere deplină că El, în dragostea 
Lui părintească, va avea grijă de ei toți. Ei sunt un exemplu bun pentru părinții creștini. Părinții ar 
trebui să-și lipească copiii de Dumnezeu și de Biserica Lui de la început. Să-i ghideze pe cei mici 
către Biserică pentru a o iubii, către Sânta Liturghie și participarea la Sfintele Taine. În acest mod, 
ei vor avea asigurată o viață binecuvântată. Această comunicare constantă cu Dumnezeu îi va ajuta 
pe copii să crească, dezvoltându-și aptitudinile și talentele pentru a avansa în viață. Cu puterea și 
binecuvântarea lui Dumnezeu, ei vor fi feriți de ispitele și capcanele de la Cel Rău și urmașii lui. Un 
alt exemplu strălucitor pe care-l aduc părinții Născătoarei de Dumnezeu este legat de ce trebuie să 
faci atunci când un copil are o chemare de a se dedica cu totului lui Dumnezeu ca și monah sau 
preot. Părinții trebuie să învețe din exemplul lor, pentru că adesea se întâmplă ca părinți ortodocși să 
se opună copiilor care-și manifestă dorința de a se călugării. Se tem că-și vor „pierde” copiii. 
Aceasta poate fi prima reacție a unei mame. Totuși sf. Ana nu a avut astfel de gânduri despre micuța 
Maria, deși era singură și a primit copilul după mulți ani de rugăciune. Amândoi, ea și soțul ei nu au 
ezitat să-și ia fiica de mână și să o trimită la Templu. Când vine vorba de copii care aleg această 
cale, cine știe la care nivel de sfințenie se va ajunge, sau câți oameni vor fi ajutați de exemplul sau 
cuvântul lor pentru a-și găsi mântuireaa sufletelor! 
„Îi cinstesc pe cei ce mă cinstesc” (1 Împărați 2:30) zice Domnul. Preacurata Maica Domnului a 
fost preamărită de El, ea care l-a slujit și cinstit pe Dumnezeu prin supunerea ei și prin deplina 
dedicare lui Hristos. Ea a fost cinstită, și cinstită nu doar ca și cea mai mărită dintre toți oameni care 
au trăit vreodată, ci peste Sfinții Îngeri: „Mai cinstită decât Heruvimii, și mai mărită fără de 
asemănare decât Serafimii!”. Dumnezeu îi cinstenște și mărește și pe alții deasemenea, în funcție de 
gradul de dedicare către Dumnezeu și Biserica Lui. 
Cu imnul de cinstire al acestei sărbători, Biserica noastră scoate în față cea mai profundă înțelegere 
a intrării Maicii Domnului în Biserică: „Preacurat Templu al Mântuitorului, Cămara cea de mult 
preţ şi Fecioara, Sfinţită Vistieria Slavei lui Dumnezeu, astăzi este adusă în Casa Domnului, 
împreună aducând harul Duhului lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu. Aceasta 
este Cortul cel Ceresc.” (Condacul sărbătorii). 
  
Ea este vasul Fiului Lui Dumnezeu, aducându-l pe Hristos Mântuitorul în lume. Pentru aceasta 
Biserica noastră sărbătorește acest eveniment la începutul Postului Nașterii Domnului, care ne 
conduce la ziua Crăciunului. Este întru anticiparea acestui eveniment suprem, venirea Mântuitorului 
și Salvatorului lumii, Iisus Hristos. 


