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Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrimi amestecați, o ucenițelor? Ȋngerul cel ce a strălucit la mormânt a zis mironosițelor:
Vedeți voi groapa și înțelegeți, că Mântuitorul a înviat din mormânt.
Foarte de dimineață mironosițele au alergat la mormântul Tău, tânguindu-se; dar înaintea lor a stat îngerul și a zis:
Vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeți, ci Apostolilor spuneți învierea.
Mironosițele femei, cu miruri venind la groapa Ta, Mântuitorule, plângeau; iar îngerul către dânsele a grăit, zicând:
De ce socotiți pe Cel viu cu cei morți? Căci, ca un Dumnezeu, a înviat din mormânt.
(Binecuvântările Ȋnvierii)
Mironosiţele – Maria, mama lui Iisus, Maria Magdalena, Ioana, Salomeea, Maria lui Cleopa, Suzana, Marta şi Maria din
Betania – erau femei devotate lui Hristos, care, datorită marii lor iubiri pentru Domnul, au simţit în faţa mormântului gol prezenţa Celui care
înviase. Mormântul gol a fost îndeajuns pentru a vorbi inimilor lor şi a le încredinţa de învierea iubitului lor învăţător.
Femeile mironosițe sunt cele care atunci când Hristos este părăsit, abandonat de toți, inclusiv de apostolii săi, rămân alături
de El. Dragostea, atunci când este frumoasă, autentică și consecventă, nu-l părăsește niciodată pe un om aflat în singurătate. Dimpotrivă,
omul care iubește este cel care are această capacitate, indiferent dacă contextul este dificil și delicat, să-l urmeze pe cel care, dintr-odată,
se trezește că este un om singur, un om amărât și pe care nimeni, niciodată nu-l mai bagă în seamă. Femeile purtătoare de mir au făcut
acest lucru extraordinar și noi învățam că atunci când mai sunt oameni singuri, părăsiți, pe care nimeni nu-i caută niciodată, să
învățam de la Femeile mironosițe să fim aproape de ei. Ȋntr-un interviu pe care l-a dat la o emisiune culturală, la un post de televiziune,
mitropolitul Bartolomeu Anania, a fost întrebat „Ce lucru îl simțiți cel mai dureros din viața dvs.?”, răspunde „Sunt cel mai trist că
părinții mei au murit singuri și triști, pentru că eram în închisoare și n-am putut să fiu alături de ei.” Vedeți, atunci când moare
cineva, ești aproape de el, nu-l lași să plece singur, îl ții de mână, îi mângâi fruntea, îi vorbești frumos, ești atent la fiecare mișcare a celui
care este pe marginea vieții. Atâta importantă și semnificație căpăta pentru tine, încât tu nu poți să-l lași în momentele acelea de moarte
singur. Moartea poate fi și cea sufletească și cea duhovnicească, când toți te părăsesc, toți te batjocoresc – pe drept sau poate pe
nedrept – este și aceasta un fel de moarte: singurătatea. Și dacă ai omul care să te iubească cu adevărat, nu vei fi singur.
Un al doilea lucru frumos pe care îl învățam de la femeile mironosițe este că atunci când noi Îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat
primim mai mult decât ne așteptăm. Și, de fapt, asta înseamnă dragoste: să primești lucruri pe care tu însuți conștientizezi în
adâncul ființei tale că nu meriți să le primești. Dragostea este cea pe care niciodată nu meriți să o primești! Ești atât de nevrednic în fața
celui care te iubește atât de frumos și de covârșitor, când știi că tu n-ai merita să fii iubit la intensitatea cu care cineva te iubește. Sunt
nenumărate momentele din viața noastră când fiecare dintre noi ne-am simțit covârșiți de dragostea pe care am primit-o. Poate ne-am
așteptat să fim certați, să fim admonestați, și noi am primit dragoste. Asta e un lucru extraordinar. De ce? Pentru că te Înviază o asemenea
dragoste. Și dragostea este întotdeauna delicată, gingașă, are o noblețe a ei minunată. Nu rănește niciodată. Femeile mironosițe aveau
în sufletele lor tristețea Vinerei celei Mari. Ele s-au dus să-L caute pe Hristos Cel răstignit, pe Hristos Cel batjocorit, Cel scuipat și
ocarat… Pe un asemenea Hristos Îl căutau dis-de-dimineață. Au ignorat orice fel de pericol. Ele aveau un singur gând: să-L îngrijească pe
Hristos Cel Răstignit. Și spre marea lor uimire și înfricoșare, au găsit un mormânt gol. De fapt, nu era gol, era plin de lumina Învierii lui
Hristos și au primit vestea că Hristos nu mai este acolo. Îngerii le-au spus: de ce-L căutați pe Cel viu între cei morți? A înviat! Mergeți și
spuneți apostolilor că se vor întâlni cu El în Galileea, precum le-a zis mai inainte… Ce frumos, cât este de minunat Dumnezeu când Îl
iubești, așa cum aceste femei mironosițe L-au iubit. Ele se gândeau să întâlnească un Hristos mort, pe Cel răstignit în Vinerea Mare
și, spre marea lor bucurie, au întâlnit un Hristos Înviat; Cel care a biruit moartea pentru noi și ne-a îndumnezeit firea noastră
umană, făcând-o la fel de strălucitoare, frumoasă, plină de noblețe, prin Învierea lui. Doar păcatul ne urâţeşte, ne mânjește pe fiecare
dintre noi și atât de groaznic este să ducem povara păcatului. Când iubești cu adevărat, așa cum s-a întâmplat cu aceste femei,
Dumnezeu îți da întotdeauna mai mult decât meriți și mai mult decât te aștepți tu.
Și un ultim lucru pe care îl învățăm de la femeile mironosițe. De la Maria-Magdalena, care se duce și ea dis-de-dimineață și vede
mormântul gol. Se întâlnește cu Cineva... Și Hristos îi vorbește, dar nu-i recunoaște glasul. Îl recunoaște doar atunci când Hristos o
strigă pe nume: MARIE! Și ea, în spontaneitatea ei, Îi spune Învățătorule! Ce învățăm noi de aici? Că Dumnezeu, ori de câte ori ne
cheamă pe numele nostru, al fiecăruia, pe care l-am primit de la botez, este Cel care ne înviază pe noi. În tradiția semitică, numele nu era o
simplă vocabulă pe care o atribui unui om ca să-l poți identifica din multitudinea de oameni, ci numele însemna cel pe care Dumnezeu te
va chema și te va striga oriunde și oricând. Și în urma acestei chemări pe care ți-o face Dumnezeu, tu Îl vei recunoaște. În Evanghelia
de la Ioan se spune că oile își cunosc păstorul după voce. Noi putem să cunoaștem Păstorul după glasul Lui, numai în momentul în care El
ne strigă: Păstorul își cheamă oile sale, le cheamă la Împărăția lui Dumnezeu. Numai atunci reușești tu, numai după ce te cheamă pe
tine Dumnezeu, când te strigă Dumnezeu pe nume. Numai atunci Îl recunoști pe Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat cu Maria-Magdalena.
Concluzionând: Atunci când iubim nu lăsăm pe cineva singur, trist și părăsit, atunci când are cea mai mare nevoie.
Când iubim foarte mult pe cineva, primim mult mai mult decât merităm. Așa cum s-a întâmplat cu femeile mironosițe, care
căutau un Hristos mort și au întâlnit un Hristos Înviat. Femeile mironosițe sunt cele care devin primele misionare ale Învierii lui Hristos.
Atunci când te strigă Dumnezeu, tu înveți să-L recunoști pe El și să te adâncești mai mult în El. […] Să ne ajute Domnul să le
urmă pe aceste femei purtătoare de mirul dragostei și să devenim fiecare dintre noi niște purtători ai dragostei lui Hristos!
Preasfințitului Ignatie, episcopul Hușilor, 22 aprilie 2018
www.cuvantul-ortodox.ro

Miercuri, 15 mai –Sf.Cuv.Pahomie cel Mare; Sf.Iacob Putneanul;
Joi, 16 mai – Sf.Cuv.Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei;
12 mai – Sf.Mc.Ioan Valahul (+1662) - "Cu toate că era atât de tânăr, Ioan ajunsese la măsura vârstei plinirii lui
Hristos, când curăția inimii de prunc se împletește cu înțelepciunea minții de bătrân. Și era Ioan frumos la chip. Tocmirea
lui era plină de sănătate, tinereasca vlagă zburda în toată ființa lui. Și măcar că grumazul îi era încovoiat de robie, ochii îi
străluceau de puterea credinței și de nădejdea mântuirii. Trupul minunat al tânărului era ca o biserică în care fumega,
plină de miresme, cătuia sufletului său curat și jertfelnic. Așa mergea el pe drumul anevoios al robiei, apropiindu-se de
Dunăre și lăsându-și în urmă părinții, neamurile și țara lui frumoasă, fără să știe că nu se va mai întoarce niciodată și că
Dumnezeu îi pregătea o altă patrie, cea mai presus de orice hotar, Împărăția cerurilor. În această împărăție, însă, nu se intră decât pe
poarta cea strâmtă a nevoințelor și după ce omul a trecut prin focul încercărilor de tot felul” (Ierom. Bartolomeu Anania).
Fiind luat rob de către turci la vârsta de numai 15 ani, tânărul Ioan, având o înfățișare plăcută și feciorelnică, a fost
cumpărat de către un soldat turc. În loc să-l elibereze, otomanul l-a legat de un copac pentru a încerca să-l corupă la păcatul
perversiunii, al homosexualității. Tânărul s-a luptat cu turcul și a reușit să îl ucidă, scăpând, astfel, din acel pericol. A fugit, dar
a fost prins iarăși de către turci. Ajuns în Istanbul, numit și Constantinopol, la acea vreme, a fost dat pe mâna soției turcului
care a vrut să-l necinstească. Aceasta, în loc să-l ucidă, s-a aprins, la rândul ei, de pofte trupești. Văduva l-a ispitit, timp de 2 ani
și jumătate, să se lase de credința creștină și să devină musulman. "Iar tânărul auzind acestea își făcea cruce, rugându-se lui
Hristos să-l întărească și să-l păzească până în sfârșit neclintit întru credința creștinească”. Toate străduințele femeii au fost în
zadar, deoarece tânărul Ioan a rămas neclintit în credința învățată de la părinții lui și și-a păzit fecioria cu sfințenie. În final,
văzând văduva că timpul trece și cu Ioan nu o scoate la capătul dorit de ea, a cerut vizirului permisiunea să-l omoare pe tânăr,
care aproape ajungea la vârsta majoratului. Ioan a fost dus la locul numit Parmak-Kapi ( Poarta Stâpului), într-o periferie a
Istanbulului, unde a fost spânzurat în ziua de 12 mai a anului 1662.
Viața sa a fost alcătuită, în grecește, de către un profesor al marii școli a Patriarhiei ecumenice, Ioan Cariofil, care a trăit,
pentru o perioadă și la București, la Curtea lui Constantin Vodă Brâncoveanu. Ea a fost tipărită la Veneția, în 1799, tot în
grecește, de către marele aghiograf Nicodim Aghioritul. Această Viață a fost tradusă și în românește, îndată după tipărirea
ei, fiind cunoscute mai multe manuscrise din secolul al XIX-lea. S-a tipărit pentru prima dată în limba română în anul
1801, la București, împreună cu slujba Sfântului Dimitrie Basarabov. Noul mucenic a fost trecut apoi în Mineiul grecesc pe
luna mai, tipărit la Constantinopol în 1843, și în Mineiele românești, începând cu ediția de la mănăstirea Neamț din 1846. Așa a
ajuns cunoscută viața și, mai ales, pătimirea tânărului mucenic Ioan Valahul sau Românul. Ȋn anul 1950 Sfântul Sinod al
Bisericii noastre a hotărât ca acest nou mucenic al lui Hristos să fie cinstit în întreaga Biserică Ortodoxă Română. Generalizarea
solemnă a cultului său, alături de al unor sfinți cu moaște aflate în țara noastră, a avut loc în octombrie 1955. https://basilica.ro
“Bucură-te grâu de jertfă copt în lanuri de Scriptură/ Bucură-te că din tine Domnul și-a făcut prescură/ Bucură-te fir de
nufăr înflorit peste miasmă/ Bucură-te că te soarbe sufletul ca pe-o aghiazmă./ Bucură-te rază lină coborată-n adâncime/
Bucură-te limpezime!/ Bucură-te aur aprig lămurit în seci vâlvori/ Bucură-te că ispita cu virtutea o măsori/ Bucură-te
rugăciune-n care iadul se-nspăimântă/ Bucură-te că pe umăr aripa de înger cântă/ Bucură-te vrere sfantă/ Bucură-te
neînfrântă luare aminte/ Bucură-te mucenice noule Ioane sfinte!”
(Valeriu Anania, File de acatist, București, 1981)
Cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre Rodul postului
www.crestinortodox.ro
Am lepădat povara postului, dar n-am lepădat rodul lui, pe care e vremea să-l culegem. A trecut oboseala nevoințelor,
dar să nu treacă râvna faptelor bune. S-a dus postul, dar să rămână evlavia. Mai bine spus, [...] a trecut postul cel trupesc,
dar n-a trecut postul cel duhovnicesc. Acesta e mai bun decât acela, iar acela pentru acesta s-a făcut. După cum, când posteați,
vă spuneam că se poate să nu postești, deși postești, tot astfel și acum vă spun că se poate să postești, deși nu postești. [...] Cum
poate să nu postească cel care postește? Iată: când cineva se oprește de la mâncări, dar nu se oprește de la păcate. Cum poate să
postească cel care nu postește? Iată: când se bucură de mâncare, dar nu gustă din păcat. [...]
Ai văzut isprăvile Învierii? Ai văzut iubirea de oameni a Stăpânului? Ai văzut măreția purtării Lui de grijă? Să nu
fim așadar nerecunoscători față de un astfel de binefăcător, nici să nu ne lenevim sub cuvânt că a trecut postul, ci acum, mai
mult chiar decât înainte, să avem mare grijă de suflet, ca nu cumva, îngrășându-ne trupul, să rămână sufletul mai
neputincios, sau nu cumva, îngrijindu-ne de rob, să neglijăm stăpânul! Căci care este folosul dacă, sub pretextul sărbătorii,
mănânci peste trebuință și depășești în toate măsura? Acest lucru și trupul îl pângărește, și puterea sufletului o micșorează. Să
păzim deci măsura și trebuința, împlinind cu sufletul și cu trupul cele cuvenite, ca nu cumva să vărsăm deodată toate cele
adunate prin post. Vă opresc eu oare de la a vă desfăta de hrană și de odihnă? Nicidecum. Vă îndemn însă ca, împlinindu-vă
cele de trebuință, să nu depășiți măsura în desfătări, încât sănătatea sufletelor voastre să nu cunoască vătămare.
În adevăr, unul care depășește hotarele trebuinței, nici de plăcere nu se bucură, căci pățește boli și alte necazuri.
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Programul săptămânii 12 mai – 19 mai 2019
8 - 12 - Sf.Liturghie (a Mironosițelor) – Pr.Dragoş
17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu
9 - 11 - Taina Sf.MASLU
17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe – Pr.Ticu
8 – 11
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu
17 - 18 - Vecernia duminicii a IV-a după Paşti – Pr.Dragoş
8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda) – Pr.Dragoş
17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş

