
2013 -  Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena 
         

 

  www.ParohiaMartisor.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

„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 prima zi a săptămânii (Duminică), 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. 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)  

„Dintre marile virtuţi care au împodobit viaţa sfintelor 
femei mironosiţe cele mai alese au fost râvna lor sfântă pentru 
Hristos, evlavia şi bărbăţia de suflet. Câtă pază şi întărire au 
pus iudeii şi Pilat peste mormântul lui Hristos Mântuitorul 
nostru ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea şi să-L fure. 
Piatră mare au răsturnat peste Mormântul Domnului, cu peceţi 
au sigilat piatra, ostaşi tari şi înarmaţi au pus de strajă. Însă 
toate acestea nu le-au speriat şi înfricoşat pe sfintele femei 
mironosiţe. Râvna lor cea mare, sfânta evlavie şi bărbăţia lor 
de suflet, au trecut peste toate întăriturile iudeilor, nebăgând 
seamă de toată paza Mormîntului. Un cuget şi un gând 
stăpânea mintea şi inima lor: să slujească cu toată credinţa şi 
evlavia la înmormântarea Preascumpului Mântuitor. 

Care erau virtuţile principale ale acestor femei mironosiţe? 
Mai întâi credeau cu tărie că Iisus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu, Mesia cel vestit de prooroci, Care a venit pe 
pământ să mântuiască neamul omenesc. Apoi, duceau o viaţă 
curată, sfântă, de rugăciune şi post, de înfrânare şi milostenie, 
trăiau în iubire sfântă unele cu altele şi cu avutul lor ospătau şi 
odihneau cu dragoste în casele lor pe Iisus şi pe sfinţii Săi 
ucenici. 

Dar credinţa şi râvna sfintelor femei mironosiţe nu se oprea 
numai aici. Ele nu numai că Îl primeau pe Domnul în casele 
lor unde Îi spălau picioarele, Îi slujeau la masă şi Îl odihneau, 
ci, mai mult, mergeau cu râvnă după Hristos, erau martore ale 
minunilor Lui şi mărturiseau cu îndrăzneală că El este Fiul lui 
Dumnezeu, Mântuitorul lumii.  

Cea mai mare bărbăţie au dovedit-o însă femeile mironosiţe 
în vremea patimilor Domnului. După ce ucenicii de frică L-au 
părăsit şi Petru s-a lepădat de Hristos, singurele care Îl 
urmau de departe, erau sfintele femei mironosiţe, în frunte 

cu Maica Domnului, Maria Magdalena, alături de Apostolul 
dragostei Ioan. Căci dragostea dumnezeiască nu se poate părăsi 
niciodată. Curajul şi bărbăţia sufletului s-au văzut la femeile 
mironosiţe şi pe drumul Crucii spre Golgota. Ele, singure cu 
Sfântul Ioan, Îl petreceau pe Domnul la răstignire, fiind martore 
ale patimilor Lui. Ele singure se rugau pentru El cu lacrimi şi 
suspine adînci, încât Mântuitorul, milostivindu-se spre ele, le-a 
zis: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeţi pe Mine, ci plângeţi-

vă pe voi şi pe copiii voştrii… Căci dacă fac acestea cu pomul 

verde, cu cel uscat ce va fi? (Luca 23, 28; 31). 
Mamelor, sunteţi mironosiţele de azi ale Bisericii lui 

Hristos. Aduceţi Domnului, nu miresme de mult preţ, ci 
credinţa voastră curată şi copii buni, bine educaţi şi 
credincioşi. Vorbiţi-le mai mult de Dumnezeu, de sfinţi, de 
Biserică şi de înaintaşi. Nu-i smintiţi cu nimic şi daţi-le să 
citească cărţi bune, cît mai mult. Dumneavoastră puteţi contribui 
cât mai mult la înnoirea duhovnicească a lumii, a Bisericii, a 
societăţii. Adăugaţi untdelemn sfânt în sufletele copiilor 
dumneavoastră. Dintre ei, vor ieşi mâine suflete mari, oameni 
buni, preoţi credincioşi, dascăli luminaţi, creştini model. 
Viitorul familiei, al copiilor, al Bisericii depinde cel mai mult 
de dumneavoastră. Să fiţi la datorie ca şi mamele noastre. 
Gîndiţi-vă ce mame sfinte am avut! 

Începeţi toate cu Dumnezeu, cu rugăciunea, cu 
spovedania regulată şi cu mai multă smerenie şi răbdare. 
Mai multe mame bune, mai multe văduve şi fecioare cinstite şi 
credincioase, înseamnă pentru ziua de mâine, mai mulţi copii în 
case, mai mulţi credincioşi la biserici, mai multă pace în familie, 
mai puţine beţii, divorţuri şi avorturi în lume, mai puţine boli şi 
lacrimi pe pămînt şi mai multe suflete în Rai! Amin.” 

 
    Părintele Ilie Cleopa    http://www.predici.cnet.ro 

„Iată ce-a făcut Iisus pentru Maria Magdalena. De unde oamenii, între ei, cel mai adesea nu fac decât să-şi profaneze templul 

de lut al conştiinţei, Iisus le ridică viaţa la înălţimea şi la valoarea conştiinţei: că-s fiii lui Dumnezeu şi temple ale Duhului 
Sfânt. Această putere a lui Iisus, această încredere pe care i-a dat-o El: iubirea Lui curată, de făptura Sa, a transformat-o dintr-
o profanată a vremii, într-o mironosiţă, model pentru toate vremile. Şi, din voinţa lui Iisus, e vestită fapta ei de iubire peste tot 

pământul. O aşa femeie nu se mai temea de primejdia de-a merge la mormântul lui Iisus: Iubirea ei pentru Iisus biruise frica 
de moarte.” 

De aceea iubirii i s-a dat, prima, să vestească învierea ! 
Părintele Arsenie Boca -  „Cuvinte vii” 
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Duminica a III-a după Paşti  

          (a Mironosiţelor) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                

 
 

 
 

Programul săptămânii    19 mai  2013  – 26 mai  2013 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică         19 mai 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Mironosiţelor) - Pr. Ticu 
Duminică         19 mai   17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului ṣi Cateheză   - Pr. Ticu 
Luni                  20  mai   17 – 19 - Vecernia ṣi Acatistul Sfinţilor Împăraţi Constantin ṣi Elena 
Marţi                 21  mai 8 - 12 - Sf.Liturghie (Sfinţii Împăraţi Constantin ṣi Elena) - Pr. Ticu 
Miercuri           22  mai 9 - 11 - Sfinţirea mică a apei - Pr. Ticu 
Vineri               24  mai 9 - 11 - Taina Sfântului MASLU 
Vineri               24  mai  17 - 18 - Slujba acatistului - Pr. Ticu 
Sâmbătă           25 mai 8 - 11 - Sf.Liturghie ṣi pomenirea celor adormiţi  - Pr. Ticu 
Sâmbătă           25 mai 17 - 18 - Vecernia duminicii a 4-a după Paṣte  - Pr.Dragoṣ 
Duminică         26 mai 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Slăbănogului) - Pr.Dragoṣ 
Duminică         26 mai   17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului ṣi Cateheză   - Pr.Dragoṣ 

 

        Mulţumim celor care au ajutat biserica Mǎrţişor prin direcţionarea a 2% din impozitul pe 2012 
sau prin alte mijloace.   Dumnezeu să vă binecuvinteze dragostea! 
 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Viaţa bisericească în timpul lui Constantin cel Mare: încurajarea Bisericii de a-şi organiza sinoade pentru 

apărarea învăţăturii de credinţă şi a unităţii ei: Ancira (314); Neocezareea (314/315); Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325); 

preţuirea demnităţii sacerdotale prin scutirea clerului de impozite şi de a îndeplini funcţii cetăţeneşti (municipale) 

obligatorii; interzicerea accesului în rândul clerului a celor nedemni (320, 326); restituirea către comunităţile creştine a 

bunurilor confiscate în timpul persecuţiilor (pământuri, grădini, capele, cimitire) şi sprijinirea acestora de a-şi constitui şi 

administra patrimoniul (averea), în vederea asigurării educaţiei creştine şi a ajutorării celor nevoiaşi; înflorirea vieţii 

monahale. 
 

ImportanŃa SfinŃilor împăraŃi Constantin şi Elena pentru viaŃa şi activitatea Bisericii: 
 

a)  Dezvoltarea vieţii liturgice, a artei şi arhitecturii creştine: mari ctitori de biserici pe întreg cuprinsul imperiului 

(Constantinopol, Ierusalim, Antiohia, Tir, Nicomidia, Trier, Roma, în teritoriile Daciei şi Scythiei); promotori şi sprijinitori 

ai pelerinajului creştin (pelerinajul împăratului Constantin cel Mare la inaugurarea Bisericii învierii de la Ierusalim, în 335; 

pelerinajul împărătesei Elena la Ierusalim pentru aflarea cinstitului lemn al Sfintei Cruci şi înălţarea acesteia de către 

Episcopul Macarie (14 sept. 326); 

 

b) Educaţia şi familia creştină: virtuţile creştine ale Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena (cumpătarea, milostenia, 

evlavia, dreptatea faţă de supuşi, iubirea de familie; fidelitatea conjugală, postirea, rugăciunea etc); educaţia creştină a 

copiilor (Lactantiu va fi educatorul lui Crispus, fiul cel mare al lui Constantin); cinstirea părinţilor (Constantin cel Mare 

preţuieşte pe împărăteasa Elena, prin emiterea unei monede cu chipul acesteia); sprijinirea Bisericii ca factor de educaţie 

creştină (confecţionarea a 50 de codici ai Sfintei Scripturi); 

 

c) Apărarea demnităţii umane prin legi şi opere de caritate: interzicerea luptelor de gladiatori (325) şi a pedepselor 

contrare învăţăturii creştine (răstignirea, stigmatizarea, zdrobirea picioarelor); grija Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena 

faţă de cei nevoiaşi şi încurajarea Bisericii de a proteja şi ajuta pe săraci, orfani, bolnavi, văduve; încreştinarea legislaţiei 

privitoare la căsătorie, celibat, familii fară copii, adulter, avort, interzicerea vinderii copiilor din familiile sărace prin 

ajutorarea acestora; sprijinirea femeilor cu scopul de a se dedica familiei; uşurarea situaţiei sclavilor recunoscându-se şi 

clerului dreptul de a-i proclama liberi, în biserică; îmbunătăţirea tratamentului celor din închisori. 

 

Subiectul catehezei din 19 mai 2013 - Utrenia, slujba râvnei casei Domnului  
                                                    (http://ziarullumina.ro/invataturi-ortodoxe/utrenia-slujba-ravnei-casei-domnului) 

 

           21 mai - SfinŃii împăraŃi Constantin şi Elena, susŃinători ai Bisericii: 
a) Politica socială şi religioasă a lui Constantin cel Mare şi relaţiile dintre stat şi Biserică: 

promovarea în demnităţi publice a creştinilor cu comportament moral ireproşabil faţă de 

supuşi; consacrarea duminicii ca zi obligatorie de repaus în imperiu, pentru creştini şi păgâni 

(321); emiterea de monede cu monograma creştină (317); diminuarea rolului vechii capitale 

(cedarea palatului imperial de la Lateran către episcopul Romei) şi inaugurarea unei unei noi 

capitale şi catedrale creştine la Byzantion (Constantinopol - 11 mai 330), simbol al renaşterii 

şi înnoirii religioase şi social-politice a Imperiului Roman etc 




