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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) 
 

Învăţătura esenţială care se desprinde din comportarea mironosiţelor 

este să avem convingerea că Acela Care a înviat a treia zi din groapă 

ne trimite prin glasul îngerului, întocmai ca pe mironosiţe: „Mergeţi 

şi spuneţi lumii că am înviat. După ce aţi gustat bucuria bucuriilor şi 

aţi văzut că bun este Domnul şi ce reazem aveţi în lupta vieţii prin 

Biruitorul morţii, mergeţi şi spuneţi altora mesajul Mormântului gol, 

vestea eliberării, vindecării, mângâierii şi îndeplinirii oricărei dorinţe 

şi năzuinţe nobile pe arena istoriei. Nu păstraţi misterul bucuriei 

numai pentru voi!”. 

Nu există ceva mai dureros pentru un creştin decât să aibă o 
viaţă care nu se potriveşte deloc cu credinţa sa, ori cu ceea ce face 

duminica la biserică. Aceştia sunt creştinii nominali care, o dată pe 

săptămână Îl adoră pe Dumnezeu, în rest trăiesc mai prejos decât 
păgânii. Printr-o astfel de comportare, Îl îngrădim pe Hristos în biserică 

zicându-i: „Stai aici, fiindcă aici Îţi este locul. Stai aici şi în duminicile 

viitoare Te vom adora iarăşi”. 

Religia creştină nu este o afacere individuală, ci o preocupare 
împărtăşită. În mijlocul lumii noastre, rănită de păcat şi zdrobită de 

suferinţă, se cade a fi mesagerii Învierii şi ai speranţei, prin cuvânt şi 

faptă. Marele apologet Tertulian (†220) când voia să-i convingă pe 
păgânii din vremea sa să vină la credinţă, pe lângă alte dovezi, le arăta 

Evanghelia vie, adică viaţa curată şi sfântă a ucenicilor lui Hristos. 

Într-o civilizaţie întemeiată tot mai mult pe producţie şi consumarea 
bunurilor materiale, sfâşiată de violenţă şi tensiuni între generaţii şi 

partide, purtată aiurea de posibilităţile oferite de tehnologie, de 

secularizare, de ruperea structurilor familiale, de chestionarea valorilor 

tradiţionale, într-o lume de criză este nevoie de râvna femeilor 
mironosiţe şi a primilor creştini. Aceasta înseamnă a lăsa Mormântul şi 

a alerga pretutindeni, spunând şi dovedind concret că Crucificatul 

Înviat din Nazaretul Galileei este Domnul istoriei şi Eliberatorul 
celor osteniţi şi împovăraţi, al celor ce suspină şi suferă. Aşa vom 

răspândi lumină şi voie bună în întunericul stricăciunii şi tristeţii morţii 

ce bântuie pământul 
                           ÎPS Irineu Pop Bistrițeanul - https://doxologia.ro/ 

 

 Cu prilejul Duminicii Mironosițelor și al 

celorlalte sărbători închinate Femeilor creștine (a 

treia Duminică după Paști declarată  Duminica 

Femeilor creștine - Hot.4014/ 22 iulie 2020) și 

Familiei (duminică, 15 mai 2022) adresăm 

felicitări și binecuvântări tuturor femeilor care 

cultivă și mărturisesc, prin rugăciune, prin 

cuvânt şi faptă, credința în Hristos Cel răstignit 

și înviat, oferind multă lumină şi bucurie în viața 

Bisericii, a familiei și a societății. 
 Ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască tuturor 

femeilor și familiilor dreptmăritoare, precum le-

a dăruit mai întâi Sfintelor Femei Mironosițe, 

bucurie și binecuvântare în a-L mărturisi pe 

Domnul Iisus Hristos Cel înviat și a participa 

activ la viața Bisericii Lui. 
 

 † Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
 

Așa cum un înger a coborât și a răsturnat piatra 

de pe ușa mormântului, la fel se poate întâmpla cu 

fiecare dintre noi - îngerul să se pogoare și să ne 
ajute să ieșim biruitori în împlinirea voii lui 

Dumnezeu. 

Trebuie să reținem că îngerul este prezent 

pentru a le descoperi femeilor mironosițe că 

mormântul este gol, nu să facă posibilă 

Învierea Domnului. Mântuitorul inviase fără a 

strica pecetile mormântului, după cum S-a născut 
din Fecioara Maria fără a-i pierde fecioria. 

Prin duminica închinată femeilor 

mironosițe, Biserica ne cheamă să vestim 

Învierea lui Hristos și să grăim lumii că există 

viață după moarte.   

Adrian Cocoșilă     www.crestinortodox.ro 
 

”Dacă veți avea răbdare în necazuri, să știți că veți avea și Duhul Sfânt. Dacă veți avea și puterea de a mulțumi în 

necazuri, atunci străluceşte Duhul Sfânt în voi și să știți că nu-i cu neputință. Când cineva nu e liber de păcat, să nu pună 

vină pe altcineva. Să nu pună vină nici pe stat și nici pe împrejurări, ci pe sine însuși, pe lipsa tăriei sale în credință, pe lipsa 

dragostei sale față de Dumnezeu. Că întotdeauna cei ce au trăit în păcat au pus vină pe alții. Aceștia-s mereu cu cârteala pe 
buze. A-ti fi viața mai curată, a te elibera de păcat, o poți face în orice vreme. Nu te oprește nimeni, creștine, să te faci mai 

bun, mai curat, mai cuminte și mai cu minte ! Deci, nu întârzia!“                                               (Părintele Arsenie Boca) 
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Duminica a III-a după Paști 

(a Mironosițelor) 
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                                                      Programul săptămânii  8 mai –  15  mai  2022 

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

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni  17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  –  Pr.Dragoş 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri    9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi   

Vineri  9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

  17 - 18 - Acatistul Sf.Gheorghe – Pr.Dragoş 

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

  17 - 18 - Vecernia duminicii a III-a după Paşti – Pr.Dragoş 

Duminică  8 - 12 - Sf.Liturghie (a Mironosiţelor) – Pr.Marian 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Marian 

    Duminică, 8 mai – Sf.Ap. şi Evanghelist Ioan; Sf.Cuv.Arsenie cel Mare;                                   

                    Luni, 9 mai – Sf.Proroc Isaia; Sf.Mc.Hristofor; 

   Marţi, 10 mai – Sf.Ap.Simon Zilotul; 

                  Miercuri, 11 mai – Sf.Ier.Metodie şi Sf.Cuv.Chiril, luminătorii slavilor; 

   Joi, 12 mai – Sf.Mc.Ioan Valahul; 

                   Duminică, 15 mai – Sf.Ier.Iacob Putneanul;                                   

              

Luni, 9 mai –  Sf.Mc.Hristofor - mucenicul cu cap de câine - era un bărbat foarte înalt, de o forţă neobişnuită, care îşi 

câştiga pâinea ajutând oamenii să treacă un râu învolburat purtându-i în spinare. Într-o bună zi, a întâlnit un copil care i-a 
cerut să îl treacă râul. Pe măsură ce înainta în râu, copilul devenea tot mai greu, astfel încât Hristofor, uluit de faptul că un 

copil putea să doboare un bărbat atât de puternic cum era el, a început să se teamă că aveau să se înece amândoi. Copilul i-a 

descoperit atunci că era Hristos însuşi, iar greutatea lui era dată de povara lumii pe care o luase asupra Sa. 
Tradiția populară creștină ne spune că Sfântul Mucenic Hristofor era un tânăr de o frumusețe rară, care, din dragoste 

pentru Hristos, a ales să renunțe la viața sa normală. În orice loc ajungea, el stârnea ispite prin frumusețea trupului și chipului 

său, lucru ce făcea ca orice fată să se tulbure și să-și piardă liniștea. Veșnic întristat de mâhnirile pe care le pricinuia în mod 
involuntar, tânărul Hristofor s-a rugat lui Dumnezeu să-i ia frumusețea, pe care tot El i-o și dăduse. Rugăciunea  acestuia, 

făcută cu durere în inimă, a fost ascultată, prin urmare, a două zi el s-a văzut lipsit de acea cruce grea a frumuseței, în loc de cap 

de om el având cap de câine.    

Luni, 9 mai - Sfântul Prooroc Isaia, al cărui nume se tâlcuiește “Mântuirea lui Dumnezeu”, este unul din cei patru mari 
prooroci ai Vechiului Testament alături de Ieremia, Iezechiel și Daniel. Originar din cetatea Ierusalimului, Sf. Prooroc Isaia a 

trăit în secolul 8 i.Hr. și se trăgea din seminția regilor iudei. În ciuda originii sale sociale înalte, Isaia a dus o viață aspră, de 

nevoință și înfrânare. Pe trupul gol purta o haina de păr, intocmai ca un sac. Pentru viața sa îmbunătătița, Sfântul Prooroc Isaia 
s-a învrednicit să Îl vadă pe Dumnezeu șezând pe scaun înalt și înconjurat de serafimii cei cu câte șase aripi care strigau: 

“Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot; plin este cerul și pământul de slava Lui“. În acele clipe s-a umplut de spaimă și se șmerea 

zicandu-și: “O, ticălosul de mine, m-am invrednicit a vedea pe Domnul Savaot cu ochii mei, fiind om, având buze necurate și 

petrecând în mijlocul poporului care are buze necurate“. Și în clipa aceea unul dintre serafimi a luat cu un clește un carbune 

aprins din jaraticul altarului și l-a atins de buzele lui zicandu-i: „Iată, s-a atins acesta de buzele tale și va șterge Domnul 

fărădelegile tale și păcatele tale le va curăți”. 
     Trupul proorocului a fost îngropat nu departe de izvorul Siloamului, pe care Sfântul îl făcuse să izvorască cu 

rugăciunea, pentru ca apa acestuia să nu contenească a adăpa cetatea. Mai târziu aici s-a construit scăldătoarea la care 

Mântuitorul avea să vindece orbul din naștere. În secolul 5 d.Hr. moaștele sale au fost aduse în Constantinopol de împăratul 
Teodosie al II-lea și așezate cu cinste în biserica Sf. Lavrentie din Vlaherne. Astăzi, capul Sfântului Prooroc Isaia se găsește în 

Mănăstirea Hilandari din Sfântul Munte Athos.                        Silviu-Andrei VLĂDĂREANU    www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 

Miercuri, 11 mai – 

Sf.Metodie şi Chiril -
Scrierea chirilica, creaţia 

lor, născuţi şi crescuți în 

Tesalonicul bizantin al 
secolului al IX-lea,  a 

devenit, începând cu sec. 

al X-lea, partea scrisă a 

limbii de redactare a 

textelor bisericești, 

folosită la toate popoarele 
slave ortodoxe. 

Cărțile bisericești 

răspândite la români, 
începând cu secolele X-

XV, au fost scrise în 

alfabetul sfinţilor Chiril și 
Metodie, grafia rămânând 

aproape neschimbată. 
În anul 1860, în timpul 

domniei lui Alexandru 

Ioan Cuza, în scrierea 
limbii române a avut loc 

adoptarea oficială a 

alfabetului latin în locul 
celui chirilic. 

 

11 mai – Pr.Ilarion Argatu ( 23 ani de la deces) -  A fost şi un mare postitor, deoarece 

înţelegea că postul, adică înfrânarea, reprezintă o dovadă de iubire pentru Dumnezeu. Le 

spunea, deseori, credincioşilor: "Dacă iubeşti o femeie, îi duci o floare şi îi spui vorbe frumoase... 

Lui Dumnezeu cum îi arăţi, «pre limba lui», că îl iubeşti?! Păzindu-i poruncile! Care sunt cele 

mai importante sfaturi dumnezeieşti? Fereşte-te de păcat, înfrânează-ţi poftele trupului şi 

iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi, căci iubind ai şi iertat, aşa iertându-ți-se şi ţie".  În 

fiecare săptămână - lunea, miercurea şi vinerea - părintele citea Moliftele Sfântului Vasile 

cel Mare, pentru cei aflaţi în suferinţă şi pentru cei cu necazuri mari. Ilarion Argatu ştia pe 

dinafară aceste blesteme adresate satanei şi îi cutremura pe toţi cei în prezenţa cărora le rostea cu 
glas tunător. În acest fel, dar şi prin rugăciuni, ca şi prin nemăsurata sa milostenie, cu care 

îndupleca Duhul Sfânt, monahul a făcut miraculoase vindecări, ceea ce i-a atras un renume 
impresionant de tămăduitor, în "enoria" sa - cum numea el marea masă a credincioşilor ce îl 

frecventau regulat.                                     Marius Petrescu                  www.fericiticeiprigoniti.net 

 


