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"În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el Împărăţia lui Dumnezeu, și, 

îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit aşa curând și, 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 și coborându-

L de pe cruce, L-a înfășurat în giulgiu și L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă și a prăvălit o piatră la ușa 

mormântului. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosif, priveau unde L-au pus. Și, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria 

Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Și dis-de-dimineață, în ziua cea 

dintâi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt; și ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa 

mormântului? Dar, ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Și, intrând în mormânt, au 

văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântați! 

Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeți și spuneți ucenicilor 

Lui și lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi; acolo îl veți vedea, după cum v-a spus vouă. Și, ieșind, au fugit de 

la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire, și nimănui nimic n-au spus, căci se temeau."      (Marcu 15, 43-47; 16, 1-8) 
 

„A înviat, nu este aici!" (Marcu 15, 43-47; 16, 1-8) 
 

Nu pentru un astfel de răspuns urcaseră femeile coasta Golgotei. Femeile privesc de departe. Cu ce inimi se vor fi despărțit 
de groapa aceea? Peșteră la Naștere, peșteră la punere în mormânt. Din Peștera Betleemului izbucnește plânsul 
Pruncului, în adâncurile iadului, ce se deschid sub groapă, scâncetul iadului călcat de Viață. Scâncetul ca de copil al unei 
omeniri ce aștepta venirea Lui. Vechiul Adam întâmpină pe Noul Adam, Unsul lui Dumnezeu, ca să vindece de moarte și 
păcat lumea. Femeile nu vedeau aceasta. Erau sfâșiate precum dvera Templului, plânse și îndurerate precum natura ce se 
cutremura, văzându-L pe Creator ucis. Firi practice și iubitoare, trecând cu greu peste cele ale Sabathului, femeile revin în zorii 
celei dintâi dimineți după Sâmbăta aceea. Grupul este întărit. Se adaugă Măria lui Iacov și Salomeea. Maica Domnului nu 
vine, pentru că putem intui că nu plecase de acolo. Ce mamă și-ar lăsa copilul neonorat de dragoste? Dinaintea urii 
umane, gingășia femeilor care n-au decât o grijă: „cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului?" (Mc 16, 3). Grija 
aceasta tandră și suavă, filigranul de nădejde ce frisonează o lume adormită în moarte. 

Cum vor fi trăit ucigașii lui Hristos zilele acelea? Erau orice, numai proşti nu. Să nu fi înțeles chiar deloc ce se întâmplă? 
Atunci, de ce plătesc ostașii să mintă, de ce corup? (Mt 27, 62-66). Cum vor fi lăudat pe Dumnezeu cu buzele după ce L-au 
condamnat cu ușurință, ca pe un răufăcător! Binefăcătorul absolut, tratat ca un răufăcător de duzină. Femeile purtătoare de 
mir îi vor rușina pe cei care de două ori mituiesc să aibă trupul lui Hristos: o dată pe Iuda, cu 30 de arginți, prețul unui rob 
fugar; a doua oară, cu bani mulți, căci de-acum Robul lui Dumnezeu, Ebed Yahve, spulberase moartea. Și ei știau aceasta. 

Femeile ajung la mormânt. Aici, îngerul le dă răspuns. Cine le rostogolește de pe rosturile sale piatra cea grea: Iisus Hristos 
Cel înviat. Femeile vin să ungă pe Cel Uns, Hristosul, și se întorc acasă unse de El ca vestitoare ale învierii. Ca Apostoli 
ai Iubirii înviate. Dar mormântul este gol. Luați aminte la mamele voastre, cum v-au privegheat înfruntând nașterea, căci orice 
femeie ce naște este mai aproape de moarte decât ostașul din postul liniei întâi. E posibil ca femeile să înfrunte întunericul 
și să urce pe coasta Golgotei, unde coasta lui Hristos a izbucnit în apă și sânge? Luați seamă la cine sunt cele care vin primele, 
în zori, la Biserică, Golgota plină de Lumina învierii, purtând cu ele materia pentru Dumnezeiasca Liturghie, pâine, vin și 
apă, care sunt, în sfârșitul fără de sfârșit al Liturghiei, Trupul și Sângele Mântuitorului. Dâra de mir a celor ce urcă pe culmea 
ce ascunde vederii Mormântul umple de bună mireasmă, până astăzi, lumea. Existăm iubitori doar pentru că mirul iubirii 
lor vindecă neiubirea noastră, neîncrederea noastră în Dumnezeu și în noi. Îngerul 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. 

Cele mai fragile ființe ale lumii, copiii, fuseseră vindecați de teama morții la Florii, la Intrarea Mântuitorului în 
Ierusalim. Ei n-aveau nevoie de mizeria trădării și nici de înfruntarea dureroasă cu moartea de pe latura de ură a Golgotei. Ei 
priveau spre Hristos ca la un împărat Ce vine în numele Domnului. 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 și asupra copiilor 
noștri!" (Mt 27, 25). Și tot femei sunt cele care aduc tandrețe în alabastrul sufletelor lor să mângâie singurătatea Răstignitului 
îngropat. Dar El, El nu este aici. A înviat. Adevărat. Femeile mironosițe o confirmă, cu teamă, dar pentru veșnicie. 

 

                            Părintele Constantin Necula – ”Ce va da omul în schimb pentru sufletul său?”- www.crestinortodox.ro 
 

 

Doamne, ești singura mireasmă a existenței omului în istorie. Cât de bogat și de minunat răsplătești devotatele suflete care nu 

te-au uitat mort în mormântul Tău! Le-ai făcut pe femeile mironosițe purtătoare ale buneivestiri a Învierii și a slavei Tale. Nu au 

uns cu mir trupul Tău mort, însă Tu ai uns sufletele lor vii cu mirul bucuriei. Cele care îl plângeau pe Domnul mort au devenit 

privighetori ale primăverii celei noi, Sfinte ale cereștii Tale Împărății. Doamne al nostru înviat, pentru rugăciunile lor, 

miluiește-ne, mântuiește-ne, ca să Te slăvim dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Treimea cea deoființă și nedespărțită, acum 

și pururea și în vecii vecilor. Amin.                                                          Sfântul Nicolae Velimirovici - www.crestinortodox.ro 
 



  

 

 

 

  

 

 

 

                                                            Programul săptămânii  30 aprilie –  7 mai 2017 

Duminică           30 aprilie  8  - 12 - Sf.Liturghie (a Mironosițelor) - Pr.Ticu 

Duminică           30 aprilie 17  - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

Luni                      1 mai  17  - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți                    2 mai  - - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri               3 mai  9 – 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                         4 mai   

Vineri                   5 mai  9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                   5 mai 17 – 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 

Sâmbătă               6 mai 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu 

Sâmbătă               6 mai 17  - 18 - Vecernia duminicii a 4-a după Paşti –  Pr.Dragoş 

Duminică              7 mai  8  - 12 - Sf.Liturghie (a Slăbănogului din Vitezda) - Pr.Dragoş 

Duminică              7 mai 17  - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş 

 

Anunţ: Sectorul învăţământ şi Activităţi cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureştilor, va 

desfășura la mânăstirea Caraiman, din Bușteni, proiectul „Pe munte, spre Cruce”. La 

acest proiect vor participa tineri (băieţi şi fete) creştini ortodocşi, cu vârste de minim 18 ani 

împliniţi. Proiectul se va desfăşura  între 21-28 august 2017. Parohia Mărţișor a aprobat 

delegarea din partea parohiei a 2 tineri, a căror masă și logistică (485 lei / persoană ) vor fi 

asigurate din bugetul parohiei.  

Notă: Restul de 210 lei/persoană, reprezentȃnd cazarea pentru cele 6 nopţi, vor 

trebui suportate de  către participanţi. Până pe data de 28 iulie 2017, trebuie făcută înscrierea 

persoanelor ce vor reprezenta parohia şi depunerea banilor (695 lei/ persoană). Informaţii și 

amănunte se pot obţine de la preoţii bisericii. 
 

                               Femeile mironosițe (purtătoare de miruri) au fost, potrivit Tradiției, în număr de opt.    

                                     Fiecare din cele patru Evanghelii atribuie acestor femei roluri diferite, atât în vremea Răstignirii  

                               Domnului cât și în dimineața Învierii, la mormântul Domnului, poate și din cauză că cele opt femei au  

                               ajuns în mai multe grupuri și la momente diferite în locurile respective. Cele opt femei sunt: Maica  

                               Domnului, Maria Magdalena, Maria, Ioana, Salomeea (soția lui Zevedei), Maria lui Cleopa (sau a  

                               lui  Alfeu), Suzana, Maria şi Marta din Betania (surorile lui Lazăr). 

                                       Dintre acestea, primele cinci sunt cele mai cunoscute și mai vizibile încă din textul Scripturii.  

                                Acestora, Tradiția le adaugă pe ultimele trei. Cinci din aceste femei erau și foarte bogate – Maria  

                                Magdalena, Ioana, Suzana și surorile Maria și Marta din Betania.  

                                      Faptul că mai multe din aceste femei purtau numele Maria, iar cel puțin două din aceste Marii au avut  

                                câte un fiu pe nume Iacov a dus la unele neclarități. Astfel, Maria, soția lui Cleopa a fost mama lui Iacov, 

unul din cei Doisprezece Apostoli; o altă Marie a fost mama „fraților Domnului”: Iacov, Iosi (numit și Barsaba sau Iustus), Iuda 

și Simon. Dacă aceștia au fost fiii dreptului Iosif din prima căsătorie, e posibil ca Maica Domnului, ca mamă vitregă, să fie cea 

numită „mama lui Iacov și a lui Iosi”, Iacov fiind Sf. Apostol Iacov cel Drept (Matei 13, 55, Galateni 1, 19), iar Iosi fiind cel 

numit și Barsabas, Iustus sau Iuda (Fapte 1, 23 și 15, 22). Unii autori ortodocși consideră însă că mama „fraților Domnului”, 

identificabilă cu „sora mamei lui” Iisus, poate tocmai „Maria lui Cleopa”.                         https://ro.orthodoxwiki.org 

La mulţi şi binecuvantaţi ani femeii creştine ! 

 

4 mai - Sfânta Monica, mama Fericitului Augustin, ocrotitoarea soţiilor necăjite (+ 378) 

5 mai - Sf. Efrem cel Nou (+1426), numit Mare Mucenic și Tămăduitor 

6 mai – Dreptul Iov, mult răbdătorul 

                                          3 mai - Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici a trăit în secolul al XIX-lea, fiind  monah  la   

                                       mănăstirea Cernica, apoi stareţ vreme de 41 de ani (1854-1900) al Mănăstirii Lainici. 

                                          S-a născut în Bucureşti, în anul 1821, şi a primit la botez numele de Ioan. La 20 de ani, s-a închinoviat  

                                       ca frate la Mănăstirea Cernica. Fratele Ioan a primit, la 3 decembrie 1846, îngerescul chip al călugăriei,  

                                       sub numele de Irodion. Aici îl descoperă Sfântul Calinic, viitorul episcop al Râmnicului, care,  

                                       simţindu-i râvna şi sufletul curat, îl primeşte în ceata ucenicilor săi. În anul 1850, Dumnezeu rânduieşte  

                                      ca ucenicul şi avva, Sfântul Calinic şi Cuviosul Irodion, să păşească împreună pe pământul Olteniei. Din  

                                      acest moment, rolurile se inversează: avva devine ucenic, iar ucenicul avvă, la Lainici. Dorinţa de a  

                                      reînvia duhul rugăciunii isihaste în Mănăstirea Lainici i-a adus Sfântului Irodion multă tulburare de la 

vrăjmaşul diavol. A fost un părinte înaintevăzător cu duhul. A proorocit pustiirea mănăstirii în ziua de 3 mai 1900, înainte 

de a trece la cele veşnice. În anul 1929, moaştele sfântului au fost aşezate într-un loc de taină de preacuviosul părinte Visarion 

Toia, stareţul Mănăstirii Lainici. Pe data de 10 aprilie 2009, sfântul s-a lăsat redescoperit. Pe 1 Mai 2011 a avut loc canonizarea. 

 

 




