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MERINDE PENTRU SUFLET 
Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,  

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.4,4) 

CUVÂNTUL DOMNULUI 
INTRAREA ÎN B ISERICĂ A MAICII DOMNULUI  

Fraţilor, adevărat este că şi cel 
dintâi (Aşezământ) avea orânduieli 
pentru slujba dumnezeiască şi un 
altar pământesc, căci s-a pregătit 
cortul mărturiei. În el se aflau, mai 
întâi, sfeşnicul şi masa şi pâinile 
punerii înainte; partea aceasta se 
numeşte Sfânta. Apoi, după 
catapeteasma a doua, era cortul 

numit Sfânta Sfintelor, având 
altarul tămâierii de aur şi chivotul 
aşezământului ferecat peste tot cu 
aur, în care era năstrapa de aur, 
care avea mana, era toiagul lui 
Aaron ce odrăslise şi tablele Legii. 
Deasupra chivotului erau heruvimii 
slavei, care umbreau altarul 
împăcării; despre acestea nu putem 

acum să vorbim cu de-amănuntul. 
Astfel fiind întocmite aceste 
încăperi, preoţii intrau totdeauna în 
cortul cel dintâi, săvârşind slujbele 
dumnezeieşti; în cel de-al doilea 
însă, numai arhiereul, o dată pe an, 
şi nu fără de sânge, pe care îl 
aducea pentru sine însuşi şi pentru 
greşealele poporului.  

Evrei 9, 1-7  

 Luca 10, 38-42; 11, 27-28 

 “Fraţi creştini, 
 
Ne aflăm şi în seara aceasta în 
sărbătoarea frumoasă şi delicată a 
Intrării în Biserică a Maicii 
Domnului. Şi aş vrea să vă spun 
câteva lucruri în legătură cu această 
frumoasă sărbătoare. 
 Maica Domnului s-a născut în 
Ierusalim, asta o ştim de la Sfântul 
Ioan Damaschinul care era un mare 
şi învăţat sfânt Părinte, a trăit în 
veacul al VIII-lea şi a locuit mult în 
Palestina. 
El era sirian, din Damasc şi ştia 
foarte bine istoria tuturor părinţilor 
şi a sfinţilor din Ţara sfântă şi din 
toată creştinătatea. Şi el ne spune în 

cartea lui numită Dogmatica, că 
Sfânta Fecioară Maria s-a născut în 
Ierusalim şi anume pe calea unde 
era Poarta Oilor şi unde era acea 
Vitezda, un lac miraculos, [pentru 
că] cei care se aruncau în apa 
aceasta se vindecau de orice boală 
erau cuprinşi, cum spune Sfântul 
Evanghelist Ioan. Acolo şi astăzi 
este o catedrală mare, ridicată de 
cruciaţi şi o mănăstire, şi acolo într-
o chilie este un legănuş mic al 
Maicii Domnului. Şi acolo a fost 
naşterea Maicii Domnului. 
Părinţii ei, Sfinţii Ioachim şi Ana 
erau nişte oameni cunoscuţi. 
Sfântul Ioachim era coborâtor din 
David, deci din neam împărătesc. 

Sfânta Ana era coborâtoare din 
seminţia lui Aaron, marele preot, 
fratele lui Moise prorocul. Deci 
amândoi erau din neam nobil, însă 
mai sărăcuţi, cum se întâmplase în 
vremea aceea. Şi au trăit mulţi ani 
din viaţa lor şi nu aveau copii. 
Dumneavoastră ştiţi ce stare, ce 
situaţie aveau cei fără copii în 
poporul evreiesc, înainte de 
naşterea Mântuitorului Hristos. Şi 
pentru starea aceasta de a nu avea 
copii şi ce-au păţit părinţii Sfintei 
Fecioare din aceasta pricină chiar 
de la prieteni, mai pe scurt şi mai 
concis, o să citesc puţin din fericitul 
Antim Ivireanul. 
Spune aşa Antim Ivireanul: „În 

 În vremea aceea a intrat Iisus într-
un sat, iar o femeie cu numele Mar-
ta L-a primit în casa ei. Şi aceasta 
avea o soră, ce se numea Maria, 
care şezându jos, lângă picioarele 
lui Iisus, asculta cuvintele Lui. Mar-
ta însă se silea să facă ospăţ mare 
şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, 

nu socoteşti că sora mea m-a lăsat 
singură să slujesc? Spune-i dar ca să
-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-
a zis: Marto, Marto, te sileşti şi te 
îngrijeşti de multe; dar un singur 
lucru trebuieşte. Maria însă şi-a ales 
partea cea bună, care nu se va lua 
de la ea. 

Iar când zicea Dânsul acestea, o 
femeie din popor, ridicându-şi gla-
sul, a zis către Dânsul: fericit este 
pântecele care Te-a purtat şi sânii 
la care ai supt. Dar Iisus a răspuns: 
aşa este, dar fericiţi sunt cei care 
ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l 
păzesc pe el. 
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vremurile cele de demult era obicei 
la jidovi şi care om nu făcea copii 
iera hulit şi urât de toţi, măcar de ar 
fi fost din neam cât de mare şi 
bogat; şi când ducea darurile lui la 
biserică” — la Templu – „le 
primea preotul pre urma tuturor şi 
sta la biserică mai jos decât toţi şi 
bucate nimeni nu mânca cu el, ci-l 
ţinea toţi ca pre un urgisit de 
Dumnezeu“. Şi în continuare: 
„Ioachim şi Ana, fiind sterpi, s-au 
întâmplat, într-o sărbătoare mare 
ce aveau jidovii, prin neştiinţă şi 
făr’ de nici un vicleşug, ca nişte 
oameni bogaţi şi de neam 
împărătesc ce erau, au dus darurile 
lor mai nainte decât alţii la 
biserică“, la Templu.  
„Şi văzându-i preotul, atâta i-au 
înfruntat şi i-a dojenit, cât i-au scos 
din biserică cu mare ruşine şi cu 
multă urgie i-au gonit, împreună cu 
darurile ce adusese. (Oare ce jale     
socotiţi că vor fi luat în inima lor 
nişte oameni mari ca aceia?) Iară ei, 
binecuvântaţii de Dumnezeu, au 
primit înfruntarea şi urgia preotului 
cu multă smerenie şi, plecându-şi 
capetele, se duceau plângând cu 
amar la casa lor, fără să zică nimic 
nimănui“.  
Şi face un comentariu, fericitul 
Antim: „Iară acum, să nu care 
cumva să îndrăznească preotul sau 
arhiereul să înfrunteze pre cineva, 
nu pentru că nu are coconi” - nu 
are tineri copii - „ci pentru că face 

fărădelegi şi 
strâmbatăţi, că 
a p o i  e s t e 
v inova t  de 
moarte. Iară 
măcar că avea 
Ioachim şi Ana 
multă jale în 
i n i m a  l o r , 
p e n t r u 
urâciunea şi 
hula ce avea de 
către toţi pentru 
sterpiciunea lor, 

iară de-a pururea să ruga cu lacrimi 
dintru adâncul inimii lor Stăpânului 
firii ca să facă milă cu ei, să le 
dezlege sterpiciunea şi să le 
dăruiască roadă pantecelui lor; nu 
doară pentru ca să le rămâie după 
m o a r t e a  l o r  f e c i o r i  s ă - i 
pomenească, după cum poftesc 
oamenii aceşti de acuma” - din 
timpul lui Antim – „sau să le 
moştenească moşiile (…), ce numai 
cu făgăduială ca aceia ca, de vor 
naşte vreun prunc, au parte 
bărbătească, au femeiască, să-l 
î n c h i n e  l u i  D u m n e z e u “ . 
 
Aşa era gândul şi dorinţa acestor 
dumnezeieşti părinţi. Şi ştim din 
viaţa lor că fericiţii părinţi ai Maicii 
Domnului s-au rugat foarte 
stăruitor. Sfânta Ana se ruga în 
grădina sa, iar Ioachim a plecat 
undeva aproape de Iordan şi şi-a 
ales o peşteră. S-a rugat în peştera 
aceea tare cu osârdie, cu mult foc, 
cu multă durere, cu multe lacrimi. 
Şi a primit ştire de la Dumnezeu 
prin înger, să meargă acasă şi vor 
avea un copil dăruit de Dumnezeu. 
Peştera unde s-a rugat sfântul 
Ioachim este şi astăzi pe valea 
Iordanului, valea pârâului Cherit şi 
acolo în această peşteră mai înainte 
cu opt sute de ani trecuse profetul 
Ilie, coborât din nordul Ţării 
Sfinte. A stat un timp acolo, a fost 
hrănit de corbi, cu pâine şi ulcior 
de apă, după aceea a plecat Ilie mai 

în sud, până la Sinai. Deci în acea 
peşteră în care a fost sfântul Ilie, a 
venit şi acest Sfânt Ioachim şi s-a 
rugat pentru tristeţea, pentru 
durerea că nu aveau copii, ca să fie 
binecuvântaţi. Şi au avut un copil, 
pe Maica Sfântă. Şi a făgăduit lui 
Dumnezeu că această sfântă copilă 
va fi dăruită lui Dumnezeu, 
închinată lui Dumnezeu. Şi s-au 
ţinut de cuvânt.  
Sfinţii părinţi, cum v-am spus, 
aveau o casă la Ierusalim, unde s-a 
născut Maica Domnului, aveau însă 
şi o casă în Nazaret. În mijlocul 
Nazaretului de astăzi este o 
catedrală mare, a Bunei Vestiri, 
pentru că toate bisericile din 
această cetate, din Nazaret, sunt 
închinate Maicii Domnului, Bunei 
Vestiri. În centrul Nazaretului e o 
biserică mare, o catedrală catolică 
şi ea este făcută pe locul unde a 
fost casa sfintei Familii (bătrânul 
Iosif şi Sfânta Fecioară Maria) (…). 
O casă sărăcăcioasă, smerită. Însă 
după ce copilul s-a născut la 
Ierusalim, părinţii au trecut la 
Nazaret, pentru că Nazaretul era o 
cetate liniştită. Iisus însuşi a crescut 
la Nazaret. Ierusalimul era o cetate 
foarte bântuită, cu multe intrigi, 
cum erau capitalele în vechime, 
poate şi astăzi. Însă Nazaretul era o 
cetate liniştită şi acolo au luat 
părinţii pe Maica Domnului şi 
acolo a crescut ea, în acea casă 
smerită.  
Şi când a împlinit copila trei ani, au 
plecat s-o închine Domnului la 
Ierusalim. De la Nazaret până la 
Ierusalim sunt aproape o sută de 
kilometri. Au făcut drumul acesta 
pe jos, timp de trei zile, însă nu 
singuri, ci cu vecini, cu prieteni, 
mai multă lume care mergea la 
Ierusalim să se închine, să aducă 
jertfe la singurul templu din 
vremea aceea, Templul din 
Ierusalim. După trei zile au ajuns la 
Ierusalim.  
Şi a fost impresionantă această 
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grupare: când au ajuns în 
Ierusalim, în faţa Templului, acolo 
a fost anunţat clerul şi a ieşit din 
Templu soborul de preoţi şi corul 
Templului, cor de copii. Erau unii 
copii care cântau în corul 
Templului — aceşti copii strigă în 
urma lui Iisus, când Iisus merge la 
Ierusalim în Duminica Floriilor. Îl 
întâmpină pe drumul Ierusalimului, 
Îi cântă osana poporul; şi în 
Templu încă Îi cântau lui Iisus 
osana, acest cor de copii de la 
Templu. Căpeteniile poporului 
erau supărate că lasă pe copii să 
cânte. Şi Iisus spune: „dacă nu 
cântă ei, pietrele vor da glas”. Şi 
aşa îi ies înainte Maicii Domnului 
şi acestui cortegiu, acestui grup 
destul de numeros din Nazaret, la 
intrarea în Templu, soborul 
preoţilor şi corul de copii. 
 
Din faţa Templului până sus erau 
cincisprezece trepte şi când intrau 
preoţii şi leviţii la Templu, în 
săptămâna lor de serviciu, se 
opreau pe fiecare treaptă şi 
spuneau câte un psalm. Sunt în 
Psaltire cei cincisprezece psalmi „ai 
treptelor”, 119 şi până la 133. 
Stăteau pe fiecare treaptă şi 
spuneau câte un psalm, până când 
ajungeau sus — al cincisprezecelea 
psalm, a cincisprezecea treaptă – şi 
acolo intrau în Templu. Jos era 
grupul acesta şi Maica Sfântă. În 
faţa Maicii Domnului, în faţa 
copilului acesta, era un grup de 
fetiţe, poate mai mari sau chiar ca 
ea — Maica Domnului avea trei 
ani atunci — şi aceste copiliţe erau 
îmbrăcate în alb, cu nişte lumânări 
în mâini. Şi părinţii o ţineau de 
mână pe Măicuţa Domnului. În 
urmă stătea poporul din Nazaret şi 
mult popor din Ierusalim. Vine 
soborul acesta de preoţi şi cântăreţi 
şi cântă psalmi. Sus, în capul 
treptelor, era preotul Zaharia, 
aştepta să urce acest copil, după 
rânduială, să - l  închine lui 

Dumnezeu. Copila a fost eliberată 
din mâinile părinţilor săi şi a păşit 
pe prima treaptă, după aceea a 
mers fuguţa până sus, fără să fie 
ajutată de nimeni, parcă o 
împingea Duhul Sfânt din urmă 
sau o chema cineva. Însuşi preotul 
Zaharia s-a mirat de această 
îndrăzneală, această vioiciune a 
copilei. Toţi erau plini de har, de 
Duh Sfânt.  
Şi preotul Zaharia văzând-o, a spus 

nişte cuvinte proroceşti foarte 
frumoase acestei tinere şi micuţe 
Fecioare, Sfintei Maria. Şi tot aici, 
la Antim Ivireanul, fericitul nostru 
ctitor, găsim ce i-a spus Zaharia: 
„Tu eşti cu adevărat uşa cea de 
gând a vieţii care au văzut-o 
prorocul Iezechil închisă; ce-mi 
caută şi făr’ de voia mea a-ţi 
deschide uşile bisericii ca să intri 
Într-însa, să locuieşti, că cu 
adevărat mai vârtos pentru tine au 
făcut Solomon, cu înţelepciunea ce 
i-au dat Dumnezeu, acest lăcaş şi 
ţie au închipuit-o” şi a închinat-o, 
„cunoscându-i fecioria cu ochii săi 
(…) cei proroceşti. Şi ţie ţi se 

cuvine ca să locuieşti într-însa, că 
acelea câte sta într-însa, ţie se 
închipuiau. Drept aceea, dacă s-au 
arătat adevărul, trebuie să se ridice 
umbra“. 
 Testamentul vechi era socotit 
umbră, pentru că erau nişte 
prorociri, nişte preziceri — aşa 
cum ni se întâmplă şi nouă, când 
ne spune cineva un lucru numai cu 
vorba, parcă uşor se desprinde din 
minte şi zboară. Însă când e vorba 
de o faptă reală, atunci oamenii 
sunt atenţi şi primesc cu mai multă 
uşurinţă. Aşa s-a întâmplat şi în 
vremea aceea: prorocii toti, de la 
începuturile lumii şi până aproape 
de naşterea acestei Sfinte Fecioare, 
au tot spus mereu cuvinte 
p r o r o c e ş t i  d e s p r e  M a i c a 
Domnului. Însă în clipa intrării în 
biserică s-au cunoscut aceste 
prorociri. De aceea Zaharia, plin 
de Duhul Sfânt, îi spune că 
Templul pe care l-a făcut Solomon 
cu înţelepciunea lui „te închipuia 
pe tine“: Biserica închipuia pe 
Maica Domnului şi însăşi biserica 
aceasta, orice biserică creştină, încă 
este locaş al Maicii Domnului, în 
care Hristos tronează. Aşa cum 
însuşi trupul ei, al Maicii 
Domnului, a fost biserică sau 
templu al Celui Preaînalt, 
Dumnezeul cerului.  
Şi spune [Zaharia] în continuare 
aceste cuvinte: „Intră, fiica lui 
Dumnezeu, cu bucurie şi te 
veseleşte într-însa, că am cunoscut 
cu adevărat că s-au apropiat 
mântuirea lui Israil, care va să vie 
înfăţişat să se nască din tine.” 
Mântuirea era Iisus Hristos; 
înfăţişat, adică în persoană. „Intră, 
preacurată, voioasă şi veselă, de te 
fa lăcaş desfătat (…) Mântuitorului 
Lumii. Intră în locul cel ales, ceea 
ce eşti aleasă mai înainte de veci 
(…). Intră în Sfânta Sfintelor, ca 
ceea ce ţi se cuvine să auzi tainele 
cele ascunse şi preaslăvite ce s-au 
grăit în cămările cele cereşti (…). Şi 
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Astăzi înainte însemnarea 
bunăvoinţei lui Dumnezeu şi 

propovăduirea mântuirii oame-
nilor, în Templul lui Dumne-

zeu luminat Fecioara se arată şi 
pe Hristos tuturor mai înainte 
Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu 

mare glas să-i strigăm: Bucură-
te, Împlinirea rânduielii  

Ziditorului. 
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întorcându-se preotul Zaharia, zise 
şi către părinţi: «Bucuraţi-vă şi voi, 
soţie sfântă, pereche blagoslovită, 
Ioachime şi Ano, că v-aţi 
învrednicit de v-aţi făcut părinţi ai 
unei prunci sfinte ca aceasta. 
Fericiţi sunteţi cu toată fericirea, că 
de pe semnele darurilor ce văd că 
are această tânără fecioară asupra 
ei, cunosc adevărat cu duhul 
prorociei că ea este acoperământul 
goliciunii strămoşilor noştri, 
oglinda prorocilor şi izbăvirea 
lumii»”. Cu asemenea cuvinte, 
profetul Zaharia, marele preot, o ia 
pe Fecioara de mână şi o introduce 
în Sfânta Sfintelor. Sfânta Sfintelor 
era cum e altarul nostru, însă acea 
încăpere era foarte tainică, nu 
intrau femeile şi norodul, nu intrau 
nici preoţii în Sfânta Sfintelor, intra 
numai arhiereul o singură dată în 
an — numai arhiereul. Şi preotul, 
marele preot, prin descoperire 
dumnezeiască, o introduce în 
această cămară a Sfintei Sfintelor şi 
îi arată locul unde se va ruga ea. Îi 
spune şi acum nişte cuvinte 
proroceşti şi după aceea o ia de 
mânuţă şi o scoate afară din acea 
Sfântă a Sfintelor şi o încredinţează 
unor fecioare mai în vârstă ca s-o 
ocrotească şi  să o ajute. 
 
(…) [Maica Domnului] stă la 
Templul din Ierusalim timp de 
doisprezece ani. De la trei ani încă 
doisprezece, până la cincisprezece 
ani. Ce-a făcut Sfânta Fecioară în 
Templu în acest timp? S-a rugat, a 
citit Sfânta Scriptură, a adâncit-o şi 
a meditat, a lucrat — ştia să ţeasă, 
ştia să coasă, ştia să toarcă. Torcea 
lână, torcea in, torcea mătase. Ştia 
să brodeze foarte frumos. A lucrat 
veşminte preoţeşti la Templu şi, 
mai târziu, Maica Domnului a 
lucrat cămaşa lui Iisus Hristos. 
Acea cămaşă — poate aţi întâlnit, e 
şi un roman vestit, Cămaşa lui 
Hristos — nu avea cusătură, era 
făcută din împletitura meştesugita a 

Maicii Domnului. După răstignire, 
când era Iisus pe Golgota, pe 
Cruce, dezbrăcat de hainele Sale, 
această cămaşă trebuia să fie 
împărţită la cei patru ostaşi de 
acolo care păzeau pe Cel răstignit, 
crucea şi mormântul. Şi ostaşii, 
văzând-o că era foarte frumos 
lucrată, n-au îndrăznit s-o sfâşie, s-
o rupă în patru ca să ia fiecare câte 
o bucată, ci au tras sorţi şi a luat-o 

cineva din cei patru ostaşi (…). Şi 
de asemenea, [Maica Domnului] 
ajuta şi la slujbele care erau 
necesare în Templu.  
În tot acest timp, Maica Domnului 
a fost îndeosebi în stare de 
rugăciune. Rugăciunea şi paza 
simţurilor, a inimii şi a minţii au 
făcut-o cu adevărat lăcaş sfinţit, 
dumnezeiesc, al Celui Preaînalt, 
încât era un vas ales al Duhului 
Sfânt în care peste puţină vreme, la 
plecarea ei din Templu, a ajuns să 
întrupeze pe Iisus Hristos 
Mântuitorul.  
După cincisprezece ani (…), 
fecioarele care erau acolo 
închinate, erau eliberate din 
Templu, mergeau la casele lor, 

familiile lor şi puteau să se 
căsătorească, pentru că era acest 
ideal, la poporul evreu, toate 
fecioarele trebuiau să fie căsătorite, 
ca din una din ele să se nască 
Mântuitorul Lumii. El a fost vestit 
încă primilor oameni în Rai, după 
căderea lor. De aceea era această 
stricteţe şi dorinţă aprinsă ca toţi 
cetăţenii, fetele, fecioarele să se 
căsătorească şi să nască prunci. 

Din aceşti prunci, măcar unul 
va fi cândva Mântuitorul 
Lumii.  
Şi Fecioara a ajuns în 
Nazaret. Părinţii ei muriseră 
de mult pe atunci, Ioachim şi 
Ana, acolo avea însă rude şi 
cunoscuţi. Şi o îndemnau să 
se căsătorească; ea a spus 
„nu, eu rămân singură cu 
Dumnezeul mântuirii mele, 
nu mă căsătoresc“. Atunci 
vecinii şi prietenii ei, familia, 
au sfătuit-o „să acopere gura 
lumii”, cum se spune, şi i-au 
recomandat şi au încredinţat-
o unui bătrân cu numele 
Iosif. Acest bătrân, spune 
undeva în Protoevanghelia 
lui Iacov — în care este 
copilăria Mântuitorului 
H r i s t o s ,  n e sc r i s ă  î n 

Evanghelie — acest bătrân Iosif 
avea 84 de ani când a luat pe 
Fecioara Maria sub ocrotirea lui. Şi 
într-adevăr, lumea a tăcut. Fecioara 
însă avea libertatea să se roage, să 
citească sfintele Scripturi şi să 
lucreze, în’ mare libertate 
duhovnicească cu acest protector 
al ei — şi scăpase şi de vorbele 
lumii. Şi într-o bună zi, Fecioara 
Maria are bucuria de a-i veni 
Sfântul Arhanghel Gavriil şi a-i 
binevesti că ea va naşte pe Iisus 
Hristos, Mântuitorul lumii (…). 
 
Aşa s-a întâmplat, fraţi creştini, 
Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului. Mai târziu, Maica 
Domnului (…), ştiind foarte bine 
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 1. Argintul are zăcămintele lui de 
obârşie şi aurul are locul lui de un-
de-l scoţi şi-l lămureşti. 
2. Din pământ scoatem fierul şi din 
stânca topită scoatem arama. 
3. Omul a pus hotare întunericului 
şi cercetează până în cele mai 
depărtate adâncuri, sfredelind pia-
tra ascunsă în umbră şi în beznă. 
4. Un popor străin a săpat cărări pe 
sub pământ, uitate de piciorul celor 
de deasupra şi departe de oameni; 
scormonitorii se spânzură pe funii 
şi se clatină încoace şi în colo. 
5. Şi deasupra este pământul din 
care iese pâinea, dar pe dedesubt 
este răvăşit ca de foc. 
6. Aici pietrele lui sunt de safir, 
dincoace sunt puzderii de aur, 
7. Cărări pe care nu le-a cunoscut 
pasărea de pradă şi pe care ochiul 
vulturului nu şi le-a însemnat. 
8. Fiarele sălbatice nu le-au călcat 
niciodată, niciodată leul nu s-a stre-
curat pe aici. 
9. Dar omul a ajuns cu mâna lui la 

aceste stânci de cremene şi munţii i
-a răsturnat din temelie. 
10. El a săpat şanţuri în stânci şi 
nimic de preţ nu scapă privirii lui. 
11. El a răscolit izvoarele apelor şi 
tot ce era în adâncime a scos afară 
la lumină. 
12. Dar înţelepciunea de unde 
izvorăşte ea şi care este locul de 
obârşie al priceperii? 
13. Pământeanul nu cunoaşte calea 
către ea, căci ea nu se găseşte pe 
meleagurile celor vii. 
14. Adâncul a grăit: Ea nu se află în 
sânul meu! Şi marea a spus la fel: 
Ea nu este la mine! 
15. Mintea cea înaltă nu poate fi 
schimbată cu bulgări de aur şi ar-
gintul nu-l cântăreşti ca s-o plăteşti. 
16. Ea nu poate să fie preţuită nici 
cu aurul Ofirului, nici cu preţioasa 
cornalină, nici cu pietre de safir! 
17. Cu ea alături nu pot să stea 
nici aurul, nici cristalul şi cu un vas 
din aurul cel mai curat nu se poate 
schimba ea. 
18. Despre mărgean şi despre dia-
mant, nici să mai pomenim, iar 
agonisirea înţelepciunii întrece cu 
mult pe aceea a mărgăritarelor. 
19. Topazele Etiopiei nu stau în 

cumpănă cu ea şi cu aurul cel mai 
curat nu vei plăti-o niciodată! 
20. Şi această înţelepciune de unde 
vine ea şi care este sălaşul pricepe-
rii? 
21. Ea a fost ascunsă de ochii 
oricărei făpturi vii; ea a fost tăinuită 
şi de pasărea cerului. 
22. Adâncul şi moartea au zis: Noi 
am auzit vorbindu-se de ea. 
23. Dumnezeu îi cunoaşte drumul 
şi numai El este Cel ce ştie locuinţa 
ei. 
24. Când El privea până la margini-
le pământului şi îmbrăţişa cu ochii 
tot ce se află sub ceruri, 
25. Ca să dea vântului cumpănă şi 
să chibzuiască legea apelor, 
26. Când El statornicea ploilor un 
făgaş şi o cale bubuitului tunetului, 
27. Atunci El a văzut înţelep-
ciunea şi a cântărit-o, atunci a pus-
o în lumină şi i-a măsurat adânci-
mea. 
28. După aceea Dumnezeu a zis 
omului: Iată, frica de Dumnezeu, 
aceasta este înţelepciunea, iar în 
depărtarea de cel rău stă pricepe-
rea". 
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Sfânta Scriptură — la Templul din 
Ierusalim era o şcoală biblică şi a 
studiat foarte mult Sfânta Scriptură, 
a învăţat foarte bine, acea minte 
luminată a Maicii Sfinte — a fost 
prima profesoară a copilului Iisus. 
Maica Domnului Îl  învăţa 
Scriptura, Psalmii şi Profeţii, în 
vârsta de copilărie a Mântuitorului 
Hristos, pentru că ea însăşi ştia 
foarte bine aceste lucruri. Şi în 
Evanghelia de astăzi în cinstea 
Maicii Domnului, când ea pleacă, 
după Buna Vestire, de la Nazaret la 
vara sa Elisabeta, în sudul 
Ierusalimului, spune nişte cuvinte 
proroceşti despre ea: „că iată de 
acum mă vor ferici toate neamurile, 

întrucât mi-a făcut mie slavă Cel 
puternic“. În tot acest imn al Maicii 
Domnului se vede cultura ei 
teologică şi biblică.  
Atâta vreau să vă spun, fraţi 
creştini, şi am să închei aşa cum 
încheia fericitul Antim cuvântul lui 
la sărbătoarea de astăzi, Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului: „Drept 
aceea dară, trebuieşte şi noi, când 
vom intra în sfânta biserică, să ne 
curăţim întâi de păcatele noastre şi 
de cugetele cele viclene şi apoi cu 
cunoştinţă întreagă să ne facem 
vase alese, să primim, prin darul 
Duhului Sfânt, cuvântul lui 
Dumnezeu în inimile noastre şi aşa, 
cu acest mijloc, vom fi adevăraţi 

prăznuitori, măcar că pe Preasfânta 
Fecioară, de vreme ce este şi se 
numeşte pricina tuturor bunătăţilor, 
nu este cu putinţă nici cu un mijloc 
să o cinstim şi să o prăznuim 
precum se cade. Pentru că cinstea 
ei biruieşte toată limba şi covârşeşte 
tot cugetul omenesc; iară încă 
trebuie cu frică şi cu bucurie, cu 
frică pentru păcat şi cu bucurie 
pentru mântuire, să-i spunem toţi, 
cu un glas, lauda cea îngerească: 
«Bucură-te, ceea ce eşti. plină de 
dar, Domnul este cu tine». A căruia 
slavă, în veci“. Amin”. 
 
Parintele Sofian Boghiu, Editura 
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