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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) 

Cred că a sosit momentul să nu mai folosim termenul "mironosiţa" în sens peiorativ, ci să ne impropriem Vestea adusă de 

către femeile purtătoare de mir: Mormântul chiar este gol şi nu este nici un truc! Nu, nu este nici o scamatorie, apostolii nu au 

furat nici un cadavru! Acceptăm adevărul eliberator: Învierea. Ne bucurăm de atât de bogată dragoste divină faţă de 

noi. Mironosiţele sunt primele mărturisitoare ale credinţei resurecţionale. 

Ce duminică binecuvântată! Adevărata zi a femeii creştine, dedicate Adevărului! Ziua femeilor care vor să se 

mântuiască! "Cerul zvântat al dimineţii Învierii" (pr. C. Dumitrean) oglindeşte câteva suflete pure, pornite în căutarea lui 

Mesia! Piatră care pecetluieşte mormântul nu se sparge: este asemenea peceţii fecioriei Maicii Domnului. 

Au adus mir de lacrimi. Îl căutau pe Rabi? Noi de ce I-am întoarce spatele?! Învierea nu e doar istorie, ci adevăr 

revelator. Sfânta Scriptură se tipăreşte în miliarde de exemplare şi în sute de limbi, dar mesajul ei îşi face sălaş mai greu în 

inimile noastre decât înainte de invenţia tiparului. Paradoxal, nu fructificăm şansa libertăţii. Dăm vina pe invazia tătarilor, pe 

cuceririle otomane, pe alţii. Pe istorie, în general, care mereu ne-a fost "defavorabilă". Nu este însă un argument plauzibil 

pentru cei de azi, care se pot înfrupta din lumina Adevărului. Dar păcatele altora nu sunt o scuză să le facem în continuare pe 

ale noastre.  

Ne bucurăm să ne serbăm înaintaşii curajoşi Iorest şi Sava, oameni ai Sfântului Duh într-o Transilvanie necăjită. Fără ei, azi 

(poate) nu eram ortodocşi, aşa cum fără Ștefan cel Mare și Sfânt în Moldova mai mult de jumătate din Europa ar fi vorbit azi 

limba turcă! Mare eşti, Doamne! 

Mirul nostru estre rugăciunea. Aseară, la Vecernie, am citit din Proloage un cuvânt al Sfântului Efrem Sirul: "Să nu vă 

amăgiţi că nu există pedeapsă şi iad pentru păcătoşi!"  

Ne retragem din Babilonul apocaliptic în templul inimii. Acesta este exilul nostru.  

Rămânem invincibili, câtă vreme suntem în tandem cu Dumnezeu. Nici un zid nu Îl împiedică pe Mesia înviat să vină şi 

la ucenicii Săi de azi. Cinstim pe femeile mironosiţe, dar şi pe toate muceniţele Mirelui: Teodora, Tatiana, Tecla, Melania, 

Varvara, Filofteea, Ecaterina, Parascheva, Irina, Sofia şi Xenia. Nu ne descurajăm: Cel ce L-a înviat pe Iisus, ne va învia şi pe 

noi! (II Corinteni 4, 14). De vom avea credinţă, vom muta şi munţii (Matei 17, 20). Suntem candidaţi la sfinţenie, nu vrem 

să ratăm Raiul! Biserica nu este un muzeu cu sfinţi, ci un spital pentru păcătoşi. La cine ne vom duce în altă parte?! 

(Ioan 6, 68) Doar Mesia are cuvintele vieţii veşnice. Doar El ne oferă Garanţia. Şansa noastră: Sfântul Duh chiar este dat 

fiecăruia în parte! (Gălăteni 5, 22) Iată de ce Biserica nu va fi niciodată o arcă scufundată! Mărit să fie Domnul, Care S-a 

arătat evanghelistului Marcu în celula alexandrină! Mărit să fie Domnul, că a scăpat poporul de miliardele de lăcuste 

devastatoare, prin rugăciunile omului sfânt Memnon! Mărit să fie Domnul, că harul Său a lucrat în Donat şi secetă a încetat! 

Mărit să fie Domnul, că în credinţa l-a întărit pe Esper în cuptorul cel de foc, împreună cu soţia Zoe şi cei doi copii, Chiriac 

şi Teodul! Aceştia sunt modele noastre de candidatura la sacralitate. Râvnim după liniştea Mirelui, după fericirea edenică şi 

după starea de graţie. Nu vrem indemnizaţii grase sau licitaţii dubioase, ci doar ajutorul Fecioarei. Avem posibilitatea să 

facem schimbări importante în plan duhovnicesc. Nu luăm decizii pe care le vom regreta ulterior, ci ne consultăm cu aliaţii-

prietenii-sfinţii. Toma nu se îndoieşte, ci este singurul gata să meargă la Ierusalim, să moară împreună cu Rabi! Putem 

şi noi să Îl urmăm pe Mesia, indiferent de costuri. Nimic nu ne va lipsi de lumina şi căldura Mirelui! Nu ne lăsăm hipnotizaţi 

de cromatismul Babilonului, ci tânjim după armonia paradisiacă. Ne oprim din fugă aleatorie. Zâmbim. Trăim. Nu agonisim 

spre căpătuială, ci ajutăm orfanii. Şi mergem zilnic la izvorul vindecător al Mamei dragi. Învierea ne salvează de o călătorie 

neprevăzută în infern. Sofronie Saharov ne recheamă la poalele Golgotei: "Câştigăm Raiul sau îl pierdem şi ajungem în 

iad, în măsura în care acceptăm sau refuzăm crucea rânduită de Hristos. Rugăciunea pentru lume este rodul unei suferinţe 

extrem de adânci şi vii." Nu putem nega negrul răutăţii. Nu putem să nu acceptăm lumina iubirii veşnice. Neconstrângătoare. 

Fiecare sunet divin ne trezeşte din amorţire. Fiecare curcubeu de har ne adie. 

Marius Matei, senior editor la www.crestinortodox.ro 



        

                       
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Programul săptămânii   3 mai – 10 mai 2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (a Mironosiţelor) – Pr.Dragoş           (fără credincioşi) 

    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş               (fără credincioşi) 

Luni     17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Dragoş                     (fără credincioşi) 

Marţi    10 – 11 - Acatistul Sf.Efrem cel Nou – Pr.Dragoş                 (fără credincioşi) 

Miercuri    9 – 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş                           (fără credincioşi) 

Joi  - Program administrativ  (zi liberă) 

Vineri   17 - 18 - Acatistul Sf.Ap.Ioan Evanghelistul – Pr.Dragoş     (fără credincioşi) 

Sâmbătă     8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş 

  17 - 18 - Vecernia duminicii a IV-a după Paşti – Pr.Ticu     (fără credincioşi) 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului) – Pr.Ticu 

    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu                     (fără credincioşi) 

                             Duminică, 3 mai – Sf.Cuv.Irodion de la Lainici; 

                                             Luni, 4 mai – Sf.Monica, mama Fericitului Augustin; 

                                                       Marţi, 5 mai – Sf.Cuv.Mc.Efrem cel Nou; 

                                                                   Miercuri, 6 mai – Sf.Dreptul Iov, mult răbdătorul; 

                                                                       Vineri, 8 mai – Sf.Ap. şi Evanghelist Ioan Teologul: Sf.Cuv.Arsenie cel Mare; 

                                                                                     Sâmbătă, 9 mai – Sf.Prooroc Isaia; Sf.Mc.Hristofor. 

 

Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră… sunteţi 
încă în păcatele voastre … Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii. Dar 

acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi. (I Corinteni 15, 17, 19-20)  

                                            Duminică, 3 mai – Sf.Cuv.Irodion de la Lainici (+1900) a trăit în secolul al XIX-lea,   

                          fiind monah la mănăstirea Cernica, apoi stareț vreme de 41 de ani (1854-1900) al Mănăstirii Lainici.   

Se spune în Patericul Românesc al arhim. Ioanichie Bălan, că a venit la sfânt o femeie care i-a adus nişte lapte. Femeia i-a 

dăruit vasul cu laptele muls de la capra ei, însă Cuviosul Irodion a refuzat-o categoric, spunând că nu primeşte laptele, pentru 

că nu este de la capra ei. Femeia a insistat să îl primească pentru că este a ei. Însă Sfântul Irodion i-a spus că nu mai este.   

                    Pentru că a dat capra diavolului cu o zi înainte. Şi, vădită fiind, femeia şi-a mărturisit păcatul, cerând iertare. 

                                      Luni, 4 mai – Sfânta Monica din Africa, mama Fericitului Augustin, este ocrotitoarea soțiilor și                                    
                                           mamelor ale căror bărbați sau copii trăiesc departe de Dumnezeu, rătăcind pe căi greșite. 
                         Sfânta Monica s-a căsătorit cu Patricius, un demnitar păgân.  Deși nu avea o fire blândă, bărbatul a fost copleșit de  
                      blândețea și ascultarea Sfintei Monica, drept pentru care i-a respectat libertatea și credința. Prin curăția și rugăciunile soției  
                     sale, Patricius  a primit botezul creștin. Femeilor care pătimeau lângă soții lor, Sf.Monica le zicea: "Să fiți blânde, să vă  
                     ascultați soții și să nu căutați niciodată motive de ceartă. Căsătoria înseamnă liniște, dar și tăcere și înțelegere." 
Când a murit tatăl său, Augustin avea doar 16 ani. Încă de mic, el s-a dovedit a fi încăpățânat și neascultător. Îndurerată de acest lucru, 

mama lui a cerut ajutorul episcopului local, care i-a spus: "Tu să continui să te rogi Mântuitorului Iisus Hristos și Domnul să te 
binecuvânteze, pentru că nu este posibil ca fiul tău, pentru care ai vărsat atâtea lacrimi, să fie pierdut." 

În cele din urmă, în anul 387, în ajunul Paștilor, Fericitul Augustin s-a botezat, spre nespusa bucurie a mamei sale. Augustin spunea: 
"Mama mea m-a născut de două ori, însă ce-a de-a două naștere a fost un chin spiritual îndelungat, din rugăciuni și multe lacrimi. 
Bucuria pe care am simțit-o în clipa în care L-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu a fost una imensă." 

 
Marţi, 5 mai – Sfântul Mucenic Efrem cel Nou s-a născut de Ziua Crucii a anului 1384, intrând la o vârstă fragedă într-

o  mănăstire închinată Maicii Domnului. În luna septembrie 1425 turcii otomani au cotropit mănăstirea, ucigând mulţi monahi, 

iar pe Efrem l-au luat prizonier. După ce l-au torturat multe luni, în data de 5 mai 1426 Sf.Efrem a murit. Ucis de turci, a rămas, 

smerit, în groapă, până în 1950, când s-a arătat aievea unei maici pline de smerenie şi duh, pe nume Macaria, spunându-i unde 

sunt cinstitele sale moaşte. Descoperirea aceasta minunată a fost doar începutul a ceea ce au putut realiza marea smerenie a  

                 Sf.Efrem şi suferinţa pe care a răbdat-o în timpul vieţii. În 2015, în Arhiepiscopia Bucureştilor, părticele din  

                 moaştele  Sf.Mc. Efrem cel Nou se găsesc la paraclisul istoric «Sf.M.Mc.Gheorghe» din cadrul Reşedinţei  

                 patriarhale, la Mănăstirea «Radu-Vodă» şi la Mănăstirea «Doamna Chiajna» din judeţul Ilfov”  

       Miercuri, 6 mai – Sf. şi Dreptul Iov - De la Iov învățăm că suferinţa celui drept, inexplicabilă pornind de                        

la ideea retribuţiei, este îndreptată spre o cauză supranaturală, de neînţeles pentru om. Dar Iov îşi păstrează nealterate pietatea 

şi credinţa. Dumnezeu nu răspunde întrebărilor lui Iov ca şi cum ar fi fost obligat să îi răspundă, să îi dea socoteală, trece 

mai departe, suveran, dincolo de suferinţele lui Iov şi de propria autojustificare. În centrul a toate nu este omul ci Dumnezeu, 

Domnul Atotputernic Care ţine în mâinile Lui soarta lumii întregi.   
                       Prin suferinţa sa, acceptată, trăită în fidelitate şi iubire faţă de Dumnezeu, Iov preînchipuie Răstignirea lui  

                       Hristos pe Cruce. El cel Drept ia asupra Sa suferinţele tuturor oamenilor şi prin Învierea Sa deschide drumul  

                       fiecărei persoane spre Rai. Iov este considerat un model de răbdare pentru fiecare suferinţă pe care  

                       Dumnezeu o îngăduie asupra noastră, fiind de asemenea şi o imagine profetică a suferinței Domnului. 

 

 

 

 




