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"În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a
intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit aşa curând şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă
a murit de mult. Deci, aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce,
L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar
Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosif, priveau unde L-au pus. Şi, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena,
Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în ziua cea dintâi a
săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt; şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa
mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au
văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi!
Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor
Lui şi lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus vouă. Şi, ieşind, au fugit de
la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau."
(Marcu 15, 43-47; 16, 1-8)
„A inviat, nu este aici!" (MARCU 15, 43-47; 16, 1-8)
Nu pentru un astfel de răspuns urcaseră femeile coasta Golgotei. Văzuseră pe Iosif din Arimateea, un sfetnic bine văzut, care
aştepta şi el împărăţia (Mc 15, 43), cum a luat de la Pilat trupul Celui ucis pe Cruce. Pilat, reprezentantul unei împărăţii ce avea să
piară, se miră. A murit. Atât de grabnic! Iosif preia trupul, îl aşază în mormântul gol din buza de cimitir a Golgotei. Il învăluie
în giulgiu curat. Se grăbeşte. Vine Sabatul. E zi sfântă. Ele continuă să privească. Sunt numai Maria Magdalena şi Maria lui
Iose. Celelalte? Maica Domnului? Probabil vor fi fugit deja să cumpere miresme şi întârziau pe cale. Recunoscute de cei ce-L
vânduseră pe Dumnezeu, erau în pericol. Se strecoară, oricât de mult se grăbesc, şi de aceea întârzie. Iosif pecetluieşte groapa. Cu
o piatră uriaşă, după obiceiul iudeilor. Femeile privesc de departe. Cu ce inimi se vor fi despărţit de groapa aceea? Peşteră la
Naştere, peşteră la punere în mormânt. Din Peştera Betleemului izbucneşte plânsul Pruncului. În adâncurile iadului, ce se
deschid sub groapă, scâncetul iadului călcat de Viaţă. Scâncetul ca de copil al unei omeniri ce aştepta venirea Lui. Vechiul
Adam întâmpină pe Noul Adam, Unsul lui Dumnezeu, ca să vindece de moarte şi păcat lumea. Femeile erau sfâşiate precum
dvera Templului, plânse şi îndurerate precum natura ce se cutremura, văzându-L pe Creator ucis. Firi practice şi iubitoare, trecând
cu greu peste cele ale Sabathului, femeile revin în zorii celei dintâi dimineţi după Sâmbăta aceea. Grupul este întărit. Se adaugă
Maria lui Iacov şi Salomeea. Maica Domnului nu vine, pentru că putem intui că nu plecase de acolo. Ce mamă şi-ar lăsa
copilul neonorat de dragoste? Dinaintea urii umane, gingăşia femeilor care n-au decât o grijă: „cine ne va prăvăli nouă piatra
de la uşa mormântului?" (Mc 16, 3).
Femeile ajung la mormânt. Aici, îngerul le dă răspuns Cine le rostogoleşte de pe rosturile sale piatra cea grea: Iisus Hristos
Cel înviat. Femeile vin să ungă pe Cel Uns, Hristosul, şi se întorc acasă unse de El ca vestitoare ale învierii. Ca Apostoli ai
Iubirii înviate. Mormântul este gol, vidul învierii fiind cel care scoate din goliciune orice umplere de nonsens a lumii din jur. E
posibil ca nişte femei să facă un astfel de act de curaj? Luaţi aminte la mamele voastre, cum v-au privegheat înfruntând
naşterea, căci orice femeie ce naşte este mai aproape de moarte decât ostaşul din postul liniei întâi. E posibil ca femeile să
înfrunte întunericul şi să urce pe coasta Golgotei, unde coasta lui Hristos a izbucnit în apă şi sânge? Vin primele, în zori, la
Biserică, Golgota e plină de Lumina învierii, purtând cu ele materia pentru Dumnezeiasca Liturghie, pâine, vin şi apă, care sunt,
în sfârşitul fără de sfârşit al Liturghiei, Trupul şi Sângele Mântuitorului. Dâra de mir a celor ce urcă pe culmea ce ascunde vederii
Mormântul umple de bună mireasmă, până astăzi, lumea. Ingerul le surprinde cu Vestea învierii. Se tem. Cred, dar se tem să
vestească. E o doză de nebunie pe care Hristos o cere oricărui vestitor al Evangheliei Sale. E picătura de mir curajos, care te
scoate din neutralitatea non-combatului duhovnicesc, care modifică genetica ta umană dinaintea morţii, pentru a te umple de
nădejdea Vieţii veşnice.
Femeile sunt martore ale teribilei drame a Răstignirii, stând departe de ucidere. Nu cred că vreo mamă a fost aceea care să fi
strigat: „Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri!" (Mt 27, 25). Şi tot femei sunt cele care aduc tandreţe în alabastrul
sufletelor lor să mângâie singurătatea Răstignitului îngropat. Dar El, El nu este aici. A înviat. Adevărat. Femeile mironosiţe o
confirmă, cu teamă, dar pentru veşnicie. Pr.Constantin Necula, Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? - www.crestinortodox.ro
Femeile mironosiţe reprezintă modele de credinţă jertfelnică, de mărturisire curajoasă şi de cinstire statornică a lui
Hristos. Prin exemplul lor, ele au încurajat de-a lungul timpului pe mamele creştine şi pe femeile evlavioase să fie tari în credinţă
şi să-şi închine viaţa lui Hristos Cel răstignit şi înviat, atât în Familie, cât şi în Biserică.
În contextul actual, când mai multe ideologii secularizante erodează demnitatea familiei creştine şi în general a familiei
tradiţionale, urmarea exemplului femeilor mironosiţe curajoase este azi o necesitate misionară în educaţie, în activitatea
culturală şi în întreaga viaţă a societăţii. În acest sens, cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos adresate femeilor mironosiţe:
„Bucuraţi-vă! Nu vă temeţi! “, sunt izvor de lumină şi de putere spirituală pentru toate femeile credincioase de azi. În faţa unor
încercări sistematice de slăbire a influenţei educaţiei religioase, sunt de apreciat preocuparea şi implicarea mamelor credincioase
de astăzi în promovarea unei educaţii edificatoare a copiilor şi tinerilor care să fie lumină călăuzitoare pentru viaţa acestora, întrun demers de cooperare permanentă dintre Familie, Şcoală şi Biserică.
Cu prilejul Duminicii Mironosiţelor adresăm felicitări, mulţumiri şi binecuvântări tuturor femeilor care cultivă şi mărturisesc
credinţa în Hristos Cel răstignit şi înviat, în viaţa Bisericii, a Familiei şi a Societăţii, dorindu-le sănătate şi mântuire, pace şi
bucurie întru mulţi şi binecuvântaţi ani!
† Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - www.crestinortodox.ro

Sfântul Ștefan cel Mare și a doua icoană a Sfântului Gheorghe de la Zografu
Cel mai de seamă ctitor român la Zografu rămâne Sf.Ștefan cel Mare, care o numea "mănăstirea sa din Sfântul Munte",
fapt confirmat de călugărul Isaia de la Hilandar, care spunea, la 1489, că Zografu a fost înființată de Sf.Ștefan cel Mare al
Moldovei. Înainte de Bătălia de la Vaslui a avut loc o minunată întâmplare. Fiindu-i teamă de mulțimea păgânilor, Sf.Ștefan cel
Mare a făcut rugăciune. În noaptea aceea, Sf.M.Mc.Gheorghe i s-a arătat în vis și i-a zis: "Îndrăznește în Domnul și să nu te
temi de această mulțime, ci în zori adună oștirile tale, le trimite asupra vrăjmașilor lui Hristos, cu glas de trâmbița și alai. În
aceasta vei cunoaște puterea lui Dumnezeu, care acum te ajută, căci pentru această sunt eu trimis, să-ți arăt cine va birui, și
puterea această este mare în tine și lucrătoare, și o să te ajut pe ține în toate bătăliile. Tu să înnoiești mănăstirea mea pustiită,
numită Zografu, care este in Muntele Athos, și trimite acolo icoană mea pe care o ai cu tine.“ Sfântul Ștefan cel Mare a refăcut
complet mănăstirea și a pictat biserica mare, construind și portul, întărit cu turn de apărare. Portul va fi reparat de care fiul
sau, Bogdan Voievod, în secolul al XVI-lea, acesta păstrând pisaniile originale pană astăzi. În muzeul mănăstirii se află și astăzi steagul de luptă al
Sfântului Ștefan cel Mare, brodat cu chipul Sfântului Gheorghe, iar în biserică se află icoana făcătoare de minuni a Sfântului Gheorghe, icoană care
l-a însoțit pe marele voievod în bătălia de la Vaslui și pe care însuși voievodul a trimis-o în dar, Mănăstirii Zografu, așa cum însuși Sfântul Gheorghe i-a
poruncit. Icoana cu Sfântul Gheorghe, precum și steagul de luptă al Moldovei, cusut în fir de aur și argint, având pe o parte icoana sfântului Gheorghe,
iar pe cealaltă stemă Moldovei, au fost oferite Mănăstirii Zografu în anul 1502, cu puțin timp înainte de moartea Sfântului Ștefan cel Mare.

24 aprilie-Sf. Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei;
Sf. Ier. Iosif Mărturisitorul din Maramureș
Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Iosif sunt cinstiți atât pentru faptul că au apărat
învățătura ortodoxă în fața influențelor calvine, cât și pentru că au întărit unitatea românilor în jurul dreptei
credințe.
Sf.Ierarh Ilie Iorest a fost mitropolitul Ardealului între anii 1640 și 1643. S-a născut în Țara Ardealului,
în jurul anului 1600, într-un sat din Transilvania. Din copilărie a intrat în obștea Mănăstirii Putna din
Moldova unde a învățat caligrafia și tehnica pictării icoanelor. A fost ales în scaunul de mitropolit al
Ardealului şi hirotonit întru arhiereu la Târgoviște. De aici s-a întors fiind instalat în scaunul mitropolitan
din Alba Iulia. Principele de Gheorghe Rakoczi i-a impus îndatorirea de a difuza un catehism calvin printre români.
Adus în lanțuri în curtea mitropoliei din Albă-Iulia, mitropolitul a fost dezbrăcat de haine și bătut cu nuiele, răbdandu-le
pe toate „nu pentru că era vinovat, ci pentru credința crestină răsăriteană”. După nouă luni de chinuri îndurate, fericitul
Iorest a fost eliberat în schimbul unui preț de 1.000 de taleri, pe care neavandu-i, „s-au dat chezăsie pentru el 24 de
credinciosi”. Pentru dezlegarea de chezăsie, Sfântul a plecat după ajutoare la Putna, la domnitorul Vasile Lupu, la mitropolitul
Varlaam, apoi la țarul Rusiei și astfel și-a răscumpărat libertatea. Reîntors în tară, la scurtă vreme s-a săvarsit cu pace la
Mănăstirea Putna. Sf.Simion Ştefan, din botez Simion, după călugărie Ştefan, ieromonah în mănăstirea de la Alba Iulia, a
ajuns pe scaunul vlădicesc în anul 1643, după Sf.Ilie Iorest, în vremuri grele pentru Biserica dreptslăvitoare şi pentru
credincioşii transilvăneni. N-a fost cruţat nici el de necazuri, suferite din pricina principelui Gheorghe Rakoţi, care luându-i
dreptul de a-şi cerceta fiii duhovniceşti, i-a pus pe aceştia cu forţa sub ascultarea superintendentului calvin. Apoi, principele
şi superintendentul calvin au pus pe umerii sfântului ierarh grele şi hulitoare îndatoriri: să lepede învăţătura Sfinţilor Părinţi
ai Bisericii, să-i înveţe pe tineri Catehismul calvinesc, să nu mărturisească adevărul privind prefacerea Darurilor în
Trupul şi Sângelui Domnului Hristos, la dumnezeiasca Liturghie. Iar, ca nişte urâtori ai icoanelor, aceștia l-au îndemnat
să scoată icoanele şi Crucea din biserici. Însă, de Dumnezeu luminatul ierarh nu i-a urmat, ci a apărat credinţa ortodoxă
cu mult curaj și iscusință. Ierarhul şi-a păzit nevătămat sufletul său şi al turmei lui cuvântătoare, deşi calvinii n-au încetat nici
o clipă să-l ademenească spre rătăcirea lor. Dar Sfântul s-a făcut apărător nu numai al credinţei, le-a dăruit Cuvântul
Domnului, Noul Testament, pentru întâia oară tălmăcit pe limba lor şi tipărit în cetatea Alba Iuliei la anul 1648.
Învăţându-i să privegheze la unitatea neamului, sfântul ierarh şi-a dat cu pace sufletul în mâinile Domnului, în anul 1656.
Sf.Ierarh Sava Brancovici s-a născut în Transilvania dintr-o familie de sârbi stabilită în părțile Aradului, însă o bună
perioadă a vieții sale a locuit în Țara Românească. La Târgoviște a fost călugărit sub numele de Sava. A fost ales mitropolit al
Transilvaniei în anul 1656, păstorind vreme de 24 de ani însă, tot într-o perioadă în care la conducere se aflau principii calvini.
În ciuda greutătilor, Sfântul s-a străduit să ridice și să intărească Biserica strămosilor săi, folosind limba romană la slujbe și
în propovăduirea Evangheliei și sprijinindu-se pe soboarele de clerici pentru îndrumarea slujirii preoțești.
Râvna lui pentru păstrarea credinței ortodoxe i-a adus dusmănia și prigoana conducătorilor calvini ai Ardealului. În
urma unor învinuiri nedrepte, a fost judecat și scos din scaun în anul 1680. Bătran și bolnav, a fost închis în temnițele din
Alba-Iulia și Iernut, fiind bătut în fiecare vineri. După asemenea chinuri și grele pătimiri, s-a mutat la Domnul, în aprilie 1683.
Pe 21 octombrie 1955, Sfântul Sinod al BOR i-a canonizat pe Sf.Ier.Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici.
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Programul săptămânii 22 aprilie 2018 – 29 aprilie 2018
8- 12 - Sf.Liturghie (Sf.Mironosiţe) – Pr.Dragoş
17 – 19 - Vecernia, acatistul Sf.Gheorghe şi Litia – Pr.Dragoş
8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.M.Mc.Gheorghe) şi parastas ctitori – Pr.Dragoş
17 – 18 - Acatistul Sf.Învieri – Pr.Dragoş
- Program administrativ (zi liberă_
9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş
9 - 11
17 – 18
8 –- 11
17 – 18
8- 12
17 – 18

- Taina Sf.MASLU
- Slujba acatistului - Pr.Dragoş
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu
- Vecernia duminicii a IV-a după Paşti – Pr.Ticu
- Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Vitezda) – Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu

