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EDITORIAL

Textele liturgice ale Duminicii Mirono-
siţelor şi ale săptămânii care îi urmează 
se concentrează asupra acestor femei re
marcabile şi asupra rolului lor de marto
ri apostolici, de „apostoli ai apostolilor”. 
Mărturia lor despre Mormântul gol şi 
despre Hristos cel înviat nu încetează 
să fi e şi acum, ca şi în dimineaţa Învie
rii, un izvor de uimire şi de entuziasm. 
Această mărturie a lor străbate vremurile 
şi însoţeşte generaţiile de creştini „până 
la sfârşitul veacurilor”. Ştiinţa biblică 
contemporană recunoaşte Mironosiţelor 
calitatea de „garanţi ai tradiţiilor despre 
Iisus”, în primul rând ale celor despre 
Învierea Sa, dar nu numai. Faptul că 
măr turia lor dobândeşte o consistenţă 
textuală în Sfi ntele Evanghelii confi rmă 
importanţa ei şi preţuirea pe care ia 
acordato Biserica dintotdeauna. Cuvin
tele lor, „Lam văzut pe Domnul”, sunt 
întărite de autoritatea celor pe care 
Domnul Însuşi ia desemnat ca martori 
ai Învierii Sale. Aceste femei  care n
au fost tocmai puţine şi care au avut un 
statut aparte în Biserica primară  au 
fost martore ale Învierii Domnului până 
la sfârşitul vieţii lor, protejând Tradiţia 
de „dezvoltări neautentice” (Richard 
Baukham, Gospel Women: Studies of 
the Named Women in the Gospels, W. 
B. Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 
2002, p. 295).

Frica şi uimirea care leau cuprins 
pe Mironosiţe la mormântul Domnu
lui (Marcu 16, 8) ar trebui să fi e şi 
simţămintele noastre, ale celor care ci
tim astăzi relatarea Sfântului Evanghe
list Marcu. Acea dimineaţă memorabilă 
e de o măreţie, dar şi de o intimitate 
copleşitoare. În lumina primelor raze 
de soare care pătrund în mormântul de
schis femeile văd „un tânăr (...) îmbrăcat 
în veşmânt alb” care le spune: „Nu vă 
înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazari
neanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este 
aici. Iată locul unde Lau pus.” (Marcu 
16, 67) Simţirea prezenţei divine în 
acest templu al Învierii le cutremură şi le 
înspăimântă pe aceste femei. De aceea, 
iniţial, „nimănui nimic nau spus, căci 
se temeau” (Marcu 16, 8). Noi astăzi, pe 
de altă parte, suntem deseori în situaţia 
unei totale lipse de entuziasm şi vibraţie 
ca urmare a suprafamiliarităţii pe care o 
avem cu vestea Învierii. Totuşi, această 
veste nu trebuie lăsată să alunece în ca
tegoria informaţiilor indiferente sau lip

site de importanţă. Învierea a schimbat 
lumea şi poate schimba şi acum vieţile 
credincioşilor. Iar noi, credincioşii, ar 
trebui să fi m în societatea noastră nişte 
martori ai Învierii.

Femeile mironosiţe au ocupat din
totdeauna un loc special în memoria 
Bisericii. Întrunul dintre cele mai fru
moase imne pascale, „Laudele Paştilor”, 
două stihiri (strofe) le sunt dedicate. 
Aceste texte liturgice pornesc de la isto
risirile evanghelice despre femeile care 
au descoperit mormântul gol al Domnu
lui Iisus Hristos, pe care le dezvoltă şi 
înfrumuseţează întro manieră poetică, 
împletindule în acelaşi timp cu o serie 
de motive mesianice biblice: 

Veniţi de la mormânt, femei bineves-
titoare, şi ziceţi Sionului: Primeşte de 
la noi bunele vestiri de bucurie ale În-
vierii lui Hristos. Veseleşte-te, saltă şi 
te bucură Ierusalime, pe Împăratul-
Hristos văzându-L ca un mire ieşind din 
mormânt.

Mironosiţele femei, foarte de dimi-
neaţă, stând înaintea mormântului Dătă-
torului de viaţă, afl at-au înger pe piatră 
şezând; şi acela, grăind către dânsele, 
aşa zicea: Ce căutaţi pe Cel viu printre 
morţi? Ce plângeţi pe Cel nestricăcios, 
ca şi cum ar fi  în stricăciune? Mergând, 
vestiţi ucenicilor Lui.

Simţim în aceste stihuri freamătul 
cre aţiei care primeşte sămânţa Învierii 
şi observăm, de asemenea, chemarea 
mi sionară a Mironosiţelor cărora li se 
încredinţează vestirea Învierii lui Hris
tos. Aceste femei nau dispărut în anoni
mat după Învierea Domnului. Sfi ntele 
Evanghelii, care sunt scrieri relativ târ
zii faţă de alte cărţi noutestamentare, 
păstrează încă identitatea unora dintre 
ele: Maria Magdalena, Maria, mama 
lui Iacov cel Mic şi a lui Iosi şi Salo
meea (Marcu 15, 40), Maria lui Cleopa 
(Ioan 19, 25), Maria şi Marta, surorile 
lui Lazăr (Ioan 11, 19), Ioana, femeia 
lui Huza, un iconom al lui Irod, şi Su
zana (Luca 8, 3) şi  mama fi ilor lui Ze
vedeu (Matei 27, 56). Şi, desigur, în 
fruntea lor, „mama lui Iisus”, după 
cum o numeşte Sf. Evanghelist Ioan 
pe Sfânta Fecioară Maria (Ioan 2, 13). 
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În această binecuvântată, sfântă, lumi
nată şi prea plină de bucurie duminică 
prăznuim pe femeile mironosiţe, cele 
care au fost lângă Mântuitorul până la 
moarte, care au pogorât de pe Cruce 
trupul lui Hristos şi lau pus în mor
mânt, iar mai apoi, cele care au afl at 
primele vestea Învierii. Încă de la în
ceputul Evangheliei acestei duminici ni 
se spune că din Arimateea, unde locuia, 
a venit Iosif, sfetnic cu bun nume, care 
aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu 
(Marcu 15, 43). Este aici un cuvânt 
cutremurător. Cine vrea să ajungă la 
Hristos, având îndrăzneală şi iubindu
L, cine vrea să aibă parte de Dumnezeu, 
acela trebuie să aştepte Împărăţia lui 
Dumnezeu. Doar întru această aşteptare 
vom îndrăzni în orice, şi în cele mici, 
şi în cele mari, şi nu vom rămâne nişte 
fricoşi; pentru că, după cum spune Sf. 
Ap. Pavel în Epistola către Evrei, Hris
tos a venit „să izbăvească pe cei pe 
care frica morţii îi ţinea în robie toată 
viaţa” (Evrei 2, 15). Hristos a venit să 
ne dezrobească din frica morţii şi din 
toate fricile. Cine ne dă îndrăzneală? 
Ne spune chiar Hristos: „Îndrăzniţi, 
Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33). Iar 
îndrăzneala o afl ăm întru credinţa în 
Hristos şi întru aşteptarea Împărăţiei lui 
Dumnezeu.

Dar noi, prinşi fi ind, din păcate, în
tru învălmăşagul problemelor şi grijilor 
noastre de zi cu zi, uităm de prea multe 
ori că aşteptăm Împărăţia lui Dum
nezeu. La sfârşitul Crezului spunem 
următoarele: „Aştept învierea morţilor 
şi viaţa veacului ce va să fi e. Amin”. 
Aceasta este aşteptarea noastră, care, la 
sfârşitul Sf. Scripturi, se arată în cuvin
tele: „Vino, Doamne Iisuse!” (Apoca
lipsa 22,20). Iosif cel cu bun chip 
aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu şi 
această aşteptare tainică, sfântă şi plină 
de credinţă la făcut să îndrăznească 
ceea ce nimeni altcineva nu a îndrăznit: 
să meargă la Pilat şi să ceară trupul lui 
Hristos.

Noi stăm sub stăpânirea acestei 
lumi, sub rânduielile şi legile ei, după 
cum zicea cronicarul Miron Costin: 
„nu sunt vremile subt cârma omului, 
ci bietul om subt vremi”; suntem de 
multe ori sub aceste vremuri, care ne 
aruncă, precum valurile, dintro parte 
în alta, pe marea vieţii. Însă, chiar fi 
ind pe această mare învolburată, tre
buie să afl ăm îndrăzneală. De unde o 
afl ăm? De la Hristos, de la credinţa 
în El, de la aşteptarea Împărăţiei lui 
Dumnezeu. 
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PREDICA

Hristos înviază în inimile care aşteaptă 
Împărăţia lui Dumnezeu întru iubire şi credinţă

Duminica a III-a după Paşti – a Femeilor Mironosiţe
„Şi venind 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 sa mirat că a şi murit şi, chemând 
pe sutaş, la întrebat dacă a murit de mult. Şi afl ând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. Şi Iosif, 
cumpărând giulgiu şi coborânduL de pe cruce, La înfăşurat în giulgiu şi La pus întrun mormânt 
care era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria Magdalena şi Maria, 
mama lui Iosi, priveau unde Lau pus. Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, 
mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină săL ungă. Şi disdedimineaţă, 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, ridicânduşi 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 sau spăimântat. Iar el lea zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe 
Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde Lau 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 va spus. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi 
nimănui nimic nau spus, căci se temeau.” (Marcu 15, 4347; 16, 18)
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Această îndrăzneală ne va face 
să chivernisim bine timpul şi, din stă
pânitorul lumii acesteia, să reuşim să 
cerem timpului şi vremii acesteia Como-
ara cea nepreţuită, pe care fiii lui Israel 
au preţuito cu treizeci de arginţi. Această 
Comoară trebuie să o căutăm şi să o cer-
em din învolburarea lumii de aici. Este 
comoara credinţei, comoara cuvintelor 
lui Dumnezeu, comoara adevărului.

La început, acest adevăr pare mort, 
pare a fi doar cuvinte şi nui simţim viaţa 
deplină, aşa precum mort era trupul lui 
Hristos pe Cruce. Însă se spune că Iosif 
„a cerut trupul lui Iisus” (Marcu 15, 
43). Aşa şi noi, chiar dacă la început nu 
simţim viaţa lui Hristos şi puterea Lui 
– căci El este Calea, Adevărul şi Viaţa 
(Ioan 14, 6) – să nu ne smintim, să nu 
ne pierdem nădejdea, ci să începem să 
adunăm credinţa din cuvintele Evanghe-
liei şi din învăţătura Bisericii. Iar odată 
adunată această credinţă, să o aşezăm în 
mormântul inimii noastre. În celelalte 
Evanghelii se spune că, luând trupul lui 
Hristos de pe Cruce, Iosif la pus într
un mormânt nou al său (Matei 27, 60), 
chiar în grădina unde fusese răstignit 
Hristos, întrucât nuL puteau duce mai 
departe, fiindcă se intrase în ziua sâm-
betei, ziua de odihnă la evrei, în care 
nu se puteau face prea mulţi paşi. Mor-
mântul nostru este inima noastră. De ce 
spunem aceasta? Pentru că Mântuitorul 
zice că din inima cea rea ies toate faptele 
şi roadele cele rele ale omului (Marcu 
7, 2122). Fără Dumnezeu, fără credinţă 
şi fără cunoaşterea adevărului suntem 
morţi şi ştim fiecare în parte ce iese din 
inima noastră: câte viclenii, câte răutăţi, 
câte gânduri, îndoieli, incertitudini, su
părări, mânii, mândrii, acuzaţii şi revol
te. Aşadar inima noastră ni se face mor-
mânt, moarte şi pierzare, căci cugetele 
rele şi neputinţele care vin din ea ne 
omoară şi ne coboară la iad. 

Dar să nu deznădăjduim, căci este 
scăpare, întrucât Hristos a coborât cu 
trupul în mormânt şi cu sufletul la iad. Şi 
iadul este sufletul nostru, care ni sa făcut 
astfel din cauză că inima ne este mor-
mânt. Însă, pentru a scăpa din acest iad, 
trebuie să agonisim cuvântul lui Dumne-
zeu, chiar dacă nul înţelegem de prima 
dată. Sunt atâţia oameni  şi poate chiar 
noi înşine  care nu au înţeles aproape 
nimic citind Sfintele Scripturi. Pare un 
cuvânt mort, pe care nul poţi pricepe şi 
care, de prea multe ori, nu lucrează în 
inima noastră. Dar aceasta se întâmplă 
nu pentru că este cuvântul neputincios, 
ci pentru că noi suntem neputincioşi şi 
morţi. Totuşi, primind cuvântul aces-
ta, crezând în el şi punândul în inima 
noastră, care este mormânt, precum a pus 
Iosif cel din Arimateea trupul lui Hristos 

în mormântul său, vom dobândi cea mai 
mare comoară. Căci nu există comoară 
mai mare, decât săL dobândeşti pe 
Hristos. Când primeşti credinţa în El, 
chiar dacă nu este încă lucrătoare, ci pare 
neputincioasă, moartă, dar, totuşi, vrei 
să crezi, atunci se întâmplă marea mi-
nune la care Dumnezeu vrea să ne facă 
pe toţi părtaşi: Hristos înviază în inima 
noastră. Există o dimineaţă minunată 
care trebuie să înceapă în viaţa noastră 
– aceasta este aşteptarea Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Iar soarele acestei Împărăţii 
trebuie să răsară încă de acum. Învierea 
trebuie să înceapă de acum şi trebuie să 
începem să o simţim în inima noastră.

Primele care află despre Înviere sunt 
femeile mironosiţe şi aceasta se întâmplă 
din două motive. Întâi li se face astfel 
cinste şi îndreptare. Femeia a fost cea 
dintâi care a căzut în păcat, iar prin ea a 
căzut şi bărbatul. De aceea, îndreptarea 
care se face femeii, dreptatea pe care o 
face Dumnezeu şi răzbunarea Lui  pen-
tru că Dumnezeu când zice răzbunare, 
zice binecuvântare („ei vor blestema şi 
Tu vei binecuvânta, Doamne” Ps. 108, 
27)  este faptul că ceea ce a fost întâi 
cădere sa făcut aici binecuvântare. Pri-
ma care a aflat a fost femeia, întrucât, 
căzând ea prima prin primirea cuvântu-
lui diavolului, care a înşelato, şi prin ea 
şi pe bărbat, tot ea este cea care avea mai 
mare nevoie de această veste. Însă Dum-
nezeu a făcut dreptate şi ea a aflat prima 
cuvântul Învierii, vestea şi taina bucu-
riei acesteia. Tocmai ea, prin care a avut 
loc căderea, sa făcut acum mijlocitoa
rea Învierii. Dacă printro femeie – Eva 
– sa făcut începătura morţii tuturor oa-
menilor, tot printro femeie – noua Evă, 
Maria Fecioara – sa făcut începătura 
bucuriei tuturor oamenilor. Şi tot femeia 
a aflat prima dată vestea Învierii, la mor-
mânt. Aceasta este dreptatea lui Dumne-
zeu. Aceasta este răzbunarea Lui.

Celălalt motiv pentru care femeile au 
aflat primele despre Învierea lui Hristos 
îl înţelegem citind cuvintele Scripturii. 
Mântuitorul a spus unei femei: „O, fe-
meie, mare este credinţa ta” (Matei 15, 
28) şi alteia: „Iertate sunt păcatele ei cele 
multe, căci mult a iubit” (Luca 7, 47). 
Aşadar se cuvenea ca iubirea să afle pri-
ma vestea Învierii. Este iubirea pe care 
femeile mironosiţe o întrupează prin ve-
nirea lor dis de dimineaţă la mormânt. 
Această iubire a biruit frica grozavă care 
o inspirau iudeii ce uciseseră pe Domnul 
slavei, pe Împăratul lui Israel. Iubirea 
nu le lasă pe femei să stea doar în plân-
gere, ci acestea vin dis de dimineaţă, în 
prima zi a săptămânii, aşa cum era rân-
duiala la evrei, să dea la o parte piatra 
de la uşa mormântului şi să stropească 
cu miresme trupul lui Hristos, care era 
învelit întrun giulgiu şi o mahramă. 

Iar femeile, venind, se întrebau: „Cine 
ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mor-
mântului?” (Marcu 16, 3). Dar au găsit 
piatra răsturnată. Această piatră este uşa 
mormântului din inima noastră, unde 
trebuie să stea Cuvântul lui Dumnezeu. 
Nu întâmplător la botez, preotul, bine-
cuvântândul pe inimă pe prunc sau pe 
cel care vine să se boteze şi suflând pes-
te inima lui, spune: „Depărtează de la 
dânsul pe tot vicleanul şi necuratul duh 
care se ascunde şi se încuibează în inima 
lui”. Aşadar inima noastră este mormânt 
şi încă nu gol, ci plin de spurcăciunea 
diavolească, de răutatea şi viclenia puse 
în inima omului.

Hristos şi cuvântul Său trebuie să 
se aşeze tocmai în mormântul acesta, 
din care a fost alungat diavolul. Iar pia-
tra de la uşa mormântului este semnul 
pietrei celei din capul unghiului – care 
este Hristos, dar este şi piatra neputinţei 
noastre de a înţelege cuvântul lui Dum-
nezeu. Femeile mironosiţe se întrebau: 
Cine ne va da nouă deoparte piatra de 
la uşa mormântului? Adică cine ne va 
facilita accesul la viaţă, la înţelegere, 
la Hristos? Puterea lui Dumnezeu, care 
ne deschide ochii şi prin care îngerul dă 
la o parte piatra de la uşa mormântului 
neînţelegerii noastre, în care este pus 
Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, desco-
perinduniL pe Hristos şi arătândune 
Învierea.

Pentru că femeile întrupează iubirea 
pentru Hristos, se cuvine ca, prima dată, 
Învierea să se vestească iubirii. Dacă 
toţi ceilalţi ucenici, în frunte cu Petru, 
sau lepădat de Hristos, stând departe şi 
privind ce sa întâmplat cu El, ba chiar 
ascunzânduse, totuşi, cel pe care îl iu-
bea Iisus cel mai mult – Ioan, apostolul 
iubirii – a stat sub Crucea lui Hristos. Ce 
îl ţinea pe el acolo? Ce îi dădea putere, 
încât Hristos, uitânduSe sub Cruce, ia 
văzut pe Maica Sa şi pe ucenicul pe care 
îl iubea, şi a zis: „Femeie, iată fiul tău!” 
(Ioan 19, 26)? Ce o ţinea acolo pe Mai-
ca Domnului, prima între mironosiţe, 
decât iubirea? În taina ei cea mare, în 
conştiinţa şi în credinţa nezdruncinată 
pe care a avuto de la început, doar 
Maica Domnului a stat până la capăt, 
în pofida tuturor durerilor Calvarului şi 
a înfricoşătoarelor Patimi, a morţii şi a 
punerii în Mormânt, crezând că Hristos 
a înviat.

Ce lea adus pe femeile mironosiţe, 
în pofida fricii grozave care stăpânea 
pretutindeni, încât, în prima zi a Învie-
rii ucenicii, stând închişi în foişorul Ci-
nei de taină de frica iudeilor, Hristos a 
intrat la ei prin uşile încuiate? Ce lea 
făcut curajoase pe femei decât iubirea? 
De aceea, cuvântul Apocalipsei care 
spune cum va fi Raiul, cine va intra şi 
cine nu va intra în el, cine va fi în noul 

Ierusalim şi cine nu va fi, între cei care 
vor fi alungaţi din Rai îi enumeră întâi 
pe cei fricoşi (Apocalipsa 21, 8), alături 
de necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi 
desfrânaţi şi fermecători şi închinători 
de idoli. Iată că frica este un păcat foarte 
mare, care dovedeşte lipsa iubirii. Însă 
femeile mironosiţe au avut o atât de 
mare iubire către Hristos, încât au venit 
la mormântul Lui, deşi, precum apos-
tolii, nu mai înţelegeau nimic şi erau 
întro mare bulversare şi zbuciumare 
după moartea Mântuitorului, căci se 
spune: „Dar şi nişte femei de ale noas-
tre neau spăimântat ducânduse dis
dedimineaţă la mormânt şi, negăsind 
trupul Lui, au venit zicând că au văzut 
arătare de îngeri, care leau spus că El 
este viu” (Luca 24, 2223). Dar gândul 
şi chemarea femeilor mironosiţe era de 
aL urma pe Hristos până şi mort. Nu 
mai credeau în Înviere, dar Lau urmat 
şi Lau căutat. Şi au găsit Învierea.

Aşa şi noi, să nu ne luăm numai după 
ce simţim, pentru că de prea multe ori, 
inima noastră, fiind bolnavă, nu va simţi 
toate ale credinţei. De nenumărate ori 
nu vom simţi că trebuie să ne rugăm. De 
alte ori – şi mai multe – nu vom simţi 
că putem iubi pe cineva, că putem ier-
ta. Dar nu ne putem lua după aceasta, 
ci trebuie să ne luăm după cuvântul 
lui Hristos, care spune să iertăm, să ne 
rugăm „Privegheaţi şi vă rugaţi” (Matei 
26, 41). Deci după aceasta trebuie să ne 
luăm, iar nu după simţămintele noas-
tre deşarte şi slabe. Şi făcând aceasta, 
chiar dacă suntem bulversaţi, chiar dacă 
nu mai înţelegem nimic, până la urmă 
vom găsi dâra de lumină care duce la 
Înviere şi la întâlnirea cu Hristos cel 
înviat. Să avem nădejdea aceasta: este 
chemarea Sfintelor femei mironosiţe, 
care, mergând dis de dimineaţă la mor-
mânt, pe când răsărea soarele, au găsit 
pe Soarele cel adevărat al Dreptăţii, pe 
Soarele cel ceresc şi veşnic, răsărind ca 
un Mire din mormânt.

Aşadar, să ne ostenim în fiecare zi, 
mai înainte de a răsări soarele, cu gân-
dul la Dumnezeu, şi astfel îl vom afla pe 
Dumnezeu – Soarele cel adevărat şi vom 
vedea Lumina cea adevărată, care nu se 
va lua de la noi. Să aşteptăm Împărăţia 
lui Dumnezeu, precum o aşteptau Ni-
codim, Iosif cel din Arimateea şi femeile 
mironosiţe, care au văzuto venind prin 
Învierea lui Hristos. Iar noi, primind 
vestea Învierii, să lăsăm pe Hristos să 
învieze în inima noastră, mergând dis de 
dimineaţă cu picioare pline de veselie, la 
mormântul lui Hristos din inima noastră. 
Căci se spune că „Împărăţia cerurilor 
este înlăuntrul vostru” (Luca 17, 21). 
SăL căutăm pe Hristos înlăuntrul nos-
tru, căci El este Viaţa vieţii şi a sufletului 
nostru. Amin!   

Hristos înviază în inimile care aşteaptă Împărăţia lui Dumnezeu întru iubire şi credinţă
Urmare din pagina 1

Ne putem imagina cum aceste vrednice 
femei au mărturisit mereu şi mereu, 
spre edificarea sufletească a primelor 
comunităţilor creştine, ceea ce au trăit 
în apropierea Cuvântului întrupat. Fap-
tul că experienţa lor este consemnată în 
Sfintele Evanghelii este un indiciu asu-
pra prestigiului şi credibilităţii pe care 
leau avut în Biserica acelor vremuri. 
Aş sublinia iar atenţia de care se bucură 
Mironosiţele în cadrul sfintelor slujbe de 
Paşti. Imaginea lor este strâns legată de 

cea a Mormântului gol, care ocupă un loc 
central în probatoriul Învierii.

Venind mai înainte de zori cele 
ce au fost cu Maria şi găsind piatra 
răsturnată de pe mormânt, auzit-au 
de la înger: Pentru ce-L căutaţi prin-
tre morţi ca pe un om, pe Cel ce este 
întru lumina pururea fiitoare? Vedeţi 
giulgiurile cele de îngropare! Alergaţi 
şi vestiţi lumii că a înviat Domnul, 
omorând moartea, că este Fiul lui 
Dumnezeu, Cel ce mântuieşte neamul 
omenesc. (Ipacoi)

Richard Baukham, savantul biblist 

citat mai sus, vede astfel activitatea 
misionară a acestor mărturisitoare în epo
ca Evangheliei orale: „Ca personalităţi 
ale Bisericii primare, mergând probabil 
de la o comunitate la alta, evident că ele 
îşi împărtăşeau personal experienţa. 

Din cauza restricţiilor sociale impuse 
femeilor în spaţiul public, ele nu puteau 
să facă acest lucru precum bărbaţii apos-
toli. Dar nu există niciun motiv pentru a 
le nega rolul de martori apostolici auto-
ritativi, cu un rol determinant în formar-
ea tradiţiei evanghelice (Gospel Women, 
p. 302303). Mântuitorul Iisus Hristos 

a răsturnat tiparele gândirii omeneşti 
dăruind „prin Cruce bucurie la toată 
lumea”. 

El a desfiinţat, de asemenea, pre
judecăţile sociale ale acelor vremuri 
ridicând la mare faimă aceste femei 
smerite care, altfel, ar fi rămas întrun 
anonimat total. El lea rezervat un rol 
aparte în vestirea către toată lumea a 
biruinţei Sale asupra morţii. Atâta timp 
cât Evanghelia se va propovădui, le 
vom pomeni şi le vom cinsti pe Femeile 
mironosiţe, bucurândune împreună cu 
ele.

Femeile mironosiţe, martore ale Învierii
Urmare din pagina 1
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Duminica mironosiţelor este, prin-
tre altele, şi prilej de a reflecta asupra 
modului în care Domnul a ales să Se 
arate ucenicilor (şi ucenicelor!) după 
Înviere. Deşi nu e consemnat în Scrip-
turi, Tradiţia ne spune că Maica Dom-
nului este cea care La văzut prima pe 
Fiul său Cel Înviat. Absolut firesc! Cine 
putea fi mai pregătită şi mai dornică de 
a Se reîntâlni în trup cu Fiul şi Dumne-
zeul său? Dar de ce apoi „purtătoarele 
de miruri” Lau văzut pe Domnul, şi nu 
apostolii? Ni se va spune că ele au mers 
la mormânt şi au avut această şansă, pe 
când ucenicii au stat închişi în casă. Dar 
atunci de ce nu li sa arătat şi celor doi 
apostoli, Petru şi Ioan, care au alergat la 
mormânt imediat ce lea dat vestea Ma-
ria Magdalena? Sau cineL putea opri 
pe Hristos să treacă prin uşile încuiate 
şi să vină mai întâi la apostoli, încă de 
dimineaţă? De ce mai trebuia aşteptată 
seara zilei Învierii?

Evident, nimic nu este întâmplător 
în Sfintele Scripturi. Faptul că femei-
le aleargă spre mormânt, în timp ce 
bărbaţii se ascund, dar că şi unii, şi alţii 
se întâlnesc cu Mântuitorul ne arată că 
imediat după Înviere continuă lucrarea 
de vindecare a firii omeneşti, survenită 
şi ca urmare a dezbinării dintre Adam 
şi Eva, la călcarea poruncii în Rai. 
Atunci amândoi protopărinţii sau as-
cuns împreună „printre pomii Raiului” 

(v. Facerea 3, 810). Acum, acest tip 
de “solidaritate” ia sfârşit. Aşa cum fe-
meia a gustat prima din rodul pomului 
oprit, tot seminţia femeiască este prima 
care decide să iasă din „ascunzătoare”. 
Atunci cei doi, Adam şi Eva, sau as-
cuns de „faţa Domnului Dumnezeu”, 
de Cel ce le dăduse Viaţă. Moartea, 
iată, lea scos acum pe mironosiţe din 
„bârlogul” egoismului şi al instinctului 
de supravieţuire. Ele au mers să poarte 
grijă de un trup neînsufleţit şi sau întâl-
nit cu Însăşi Viaţa. Aşa cum Domnul a 
“păcălit” iadul, care credea că primeşte 
doar un om şi „sa întâlnit cu Cerul”, tot 
aşa lea „momit” pe mironosiţe, cărora 
lea „prăvălit piatra de pe uşa mormân-
tului” – adică în chip văzut şi simbolic 
lea arătat că Raiul sa deschis, cum şi 
zice azi preotul la Sfânta Liturghie: „Ca 
un purtător de viaţă şi mai înfrumuseţat 
decât Raiul cu adevărat şi decât toată 
cămara împărătească mai luminat sa 
arătat, Hristoase, mormântul Tău, iz-
vorul învierii noastre”.

La bărbaţi (la apostoli) a mers Hris-
tos să li Se arate deodată stând în faţa lor, 
„uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi 
(...) de frica iudeilor” (Ioan 20, 19). 
Nu cumva este aici o forţare a libertăţii 
omului? Căci ştim că Dumnezeu nu dă 
buzna nicăieri: „Iată, stau la uşă şi bat” 
(Apocalipsa 3, 20). Numai dacă cine-
va doreşte săI deschidă uşa inimii, El 

intră. Mai ales că ei nu puteau crede în 
Învierea Lui, ci „înspăimântânduse şi 
înfricoşânduse, credeau că văd duh” 
(Luca 24, 3637). Şi totuşi, aici nu este 
vorba despre o încălcare a libertăţii. 
Domnul Sa arătat acolo unde a spus 
că Se va arăta. Nimeni nu era obligat 
să fie de faţă, drept dovadă că Toma nu 
era acolo. Ei sau adunat „în Galileea, 
la muntele unde le poruncise lor Iisus. 
Şi văzânduL, I sau închinat, ei care 
se îndoiseră” (Matei 28, 1617). Locul 
unde Sa arătat mai întâi Hristos uceni-
cilor se numeşte şi astăzi „Mica Galilee” 
– este o zonă de pe Muntele Măslinilor, 
acolo unde se adunau galileenii atunci 
când ieşeau din Ierusalim. Maicii Dom-
nului şi Mariei Magdalena li se arată 
Domnul şi individual. Dar ucenicilor li 
se arată doar dacă sunt adunaţi în comu-
nitate sau măcar doi  cazul lui Luca şi 
Cleopa, în drum spre Emaus. Bărbatul a 
fost primul care a rupt unitatea în Rai, 
atunci când Adam a dat vina pe femeie 
pentru căderea lui. Chiar dacă erau 
„adunaţi de frică”, nu din cauze nobile, 
totuşi apostolii erau întrun soi de uni-
tate binecuvântată, iată, de prezenţa lui 
Dumnezeu.

Încă din primele ore ale Învierii, 
Domnul lucrează la a tămădui firea 
omenească, scoţânduo la lumină şi 
redândui unitatea. Sesizăm un soi de 
nerăbdare soteriologică, precum atunci 

când a exclamat: „Foc am venit să arunc 
pe pământ şi cât aş vrea să fie acum ap-
rins! Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă 
nerăbdare am până ce se va îndeplini!” 
(Luca 12, 4950). Nu este vorba nici 
o clipă de a valoriza mai mult femeia 
decât bărbatul, atunci când le evocăm 
pe mironosiţe. „Femeile au fost primele 
care au preaslăvit pe Hristos Cel înviat, 
iar apostolii primii care au suferit pentru 
El. Femeile erau pregătite cu miresme, 
iar apostolii pentru chinuri. Femeile au 
intrat în mormânt, iar apostolii aveau 
să intre curând în temniţe. Femeile s
au grăbit săşi arate lauda, iar apostolii 
au îmbrăţişat lanţuri pentru El. Femeie 
au vărsat mir, iar apostolii şiau vărsat 
sângele” (Petru Hrisologul, Predica 79).

Bărbatul şi femeia au chemări şi 
lucrări complementare în istoria mân-
tuirii, dar aceeaşi Cale. De remarcat 
că, la început, a făcut Dumnezeu pe om 
ca „bărbat şi femeie” (Facere 1, 27). 
Apare, deci, o distincţie. Pentru cei ce 
devin mădulare ale Trupului Bisericii 
„nu mai este însă parte bărbătească şi 
parte femeiască, pentru că toţi una sunt 
în Hristos Iisus” (cf. Galateni 3, 28). 
În DumnezeuOmul ne găsim, aşadar, 
adevărata identitate şi gustăm din 
desăvârşita unitate.

(doxologia.ro)

Bărbatul şi femeia au chemări şi lucrări complementare în istoria mântuirii

Dumnezeu şi om
Întruparea Mântuitorului şi moar
tea lui pe cruce sau întâmplat 
ca lumea să simtă iubirea lui 
Dumnezeu, şi nu numai pen-
tru iertarea păcatelor noastre. 
Dumnezeu dorea ca oamenii să 
se întoarcă la El ca la un părinte. 
Când oamenii sau perfecţionat 
în răutatea lor, atunci Dumne-
zeu a venit printre ei, Dumnezeu 
Fiul Sa coborât de bunăvoie 
din sălaşurile Sale, Sa făcut ca 
un om cu o iubire mai presus de 
cunoaştere, ia implorat pe oa-
meni să se întoarcă la El, lea 
arătat slăvita lume viitoare, le
a iertat toate păcatele, a întărit 
această bunăvoinţă prin mi-
nuni mari şi a dorit să fie numit 
Părinte al unei păcătoase firi, al 
pulberii pământului, al unor oa-
meni vrednici de dispreţ.

„Omenitatea lui Hristos este 
haina dumnezeirii Sale” , spu-
nea Sfântul Isaac Sirul. Prin 
Iisus sau creat toate, astfel că 
Dumnezeu a poruncit chiar şi 
îngerilor Să I se închine, aşa 
cum spunea şi Sfântul Apostol 
Pavel: „Iar când aduce în lume 
pe Cel ÎntâiNăscut spune: Să 
se închine Lui, toţi îngerii lui 
Dumnezeu.” (Evrei 1, 6). Noi 
ne închinăm celor două firi 
ale Lui Iisus: umană şi divină. 
Prin cruce Iisus a fost înălţat la 
Dumnezeu. Prin Iisus păcătoşii 
au siguranţa împăcării cu 
Dumnezeu şi primesc iertarea 
păcatelor. El intră în casele 
păcătoşilor şi vorbeşte cu ei, 
cu desfrânatele, cu vameşii, iar 

când se întorc la învăţătura Lui 
îi asigură prin minuni chiar de 
împăcarea cu Tatăl. Lumea este 
atrasă la Dumnezeu prin iubi-
rea Lui. Prin urmare venirea 
lui Iisus pe pământ are o mare 
importanţă. După Învierea lui 
Iisus, calea fiecărui om de a 
se înălţa la Tatăl este deschisă, 
este deschisă de asemenea ca-
lea spre slava dumnezeiască, la 
sfinţenie şi lumină.

Prin Iisus, Dumnezeu face 
din om un locaş al tainelor 
Sale, un templu, unde să se 
sălăşluiască, un sanctuar pen-
tru cel ce a Creat toate şi I S
a dat să ţină în mână sceptrul 
Împărăţiei, care conduce toate 
cele aduse la existenţă.  

Sfântul Isaac Sirul se roagă 
pentru aceasta prin cuvintele: 
„O, Taină mai presus de cuvânt 
şi de tăcere, Care uninduTe de 
bunăvoie cu trupul, Teai făcut 
om pentru înnoirea noastră, 
descoperămi calea prin care să 
mă înalţ până la tainele Tale...” 
Astfel Sfântul Isaac Sirul în 
rugăciunea sa, către Dumnezeu, 

îl invocă pe Domnul Iisus Hris-
tos ca fiind singura persoană 
care este în acelaşi timp Dum-
nezeu şi om: „Hristoase, Care 
Te îmbraci cu lumina ca şi cu o 
haină, Care pentru mine ai stat 
gol înaintea lui Pilat, umbreşte
mă cu Puterea pe care ai făcut
o să coboare peste sfinţi şi prin 
Care au biruit această lume a 
luptei. Fie, Doamne, ca Dumne-
zeiasca Ta săşi afle plăcerea cu 
mine şi dumă dincolo de lumea 
aceasta, ca să fiu împreună cu 
Tine, Hristoase, spre Care heru-
vimii cu ochi mulţi nu pot privi 
din pricina slavei feţei Tale, 
Care din iubire ai primit pe faţa 
Ta scuipări, depărtează ruşinea 
de pe faţa mea şi dămi să stau 
la vremea rugăciunii cu faţa 
descoperită înaintea Ta.”

Iisus sa făcut om pentru 
mântuirea noastă, iar mântuirea 
nu este altceva decât dobândirea 
iubirii şi a luminii dumnezeieşti 
în viaţa veşnică.

Prof. Amalia STANA

Trebuie oare învăţaţi copiii să lase de la ei în relaţia lor cu fraţii/ 
surorile mai mici?

Numai Dumnezeu ştie dacă trebuie să facă aceasta întotdeauna. 
De aceea, odată cu creşterea şi conştientizarea faptului că nu întot-
deauna trebuie să laşi de la tine, înveţi să judeci fiecare situaţie în 
parte şi să laşi de la tine doar atunci când nu e vorba despre ceva 
principial, important.

Făcând o astfel de diferenţiere a situaţiilor în faţa copiilor, îi 
vom învăţa să nu se conducă în conformitate cu principiul evitării 
confruntării cu greutăţile vieţii, ci să fie responsabili pentru orice 
faptă. Dacă vom cere celor mai mari să lase de la ei întotdeauna în 
relaţia cu cei mai mici, aceasta va duce la proteste şi astfel nu vom 
putea avea niciun succes în relaţia dintre copii.

(Preot Maxim Kozlov, Familia - ultimul bastion: răspunsuri la întrebări ale 
tinerilor, traducere din limba rusă de Eugeniu Rogoti, Editura Sophia, Bucureşti, 
2009, p. 238) 

Este bine să-i învăţăm pe fraţii mai 
mari să cedeze în faţa celor mici?

Acum este încă timp pentru îngrijorare, pentru osteneală, pentru 
schimbare, alergătură şi luptă. Şi fericit este cel care până la sfârşit 
nu şia pierdut nădejdea lui. Dar mai fericit este cel care sa luptat 
şi pentru sine şi pentru aproapele său, pentru că această faptă, să 
alerge cineva în ajutorul aproapelui, Îl mulţumeşte cel mai mult 
pe Mult Milostivul Dumnezeu. Aceasta doreşte şi pofteşte; să ne 
facem bine unul altuia, şi în viaţa de aici, şi după moarte. Dacă 
nar fi primit un asemenea lucru, nu near fi dat îndreptăţirea să
i pomenim pe cei morţi la Dumnezeiasca Liturghie, şi să le fa-
cem parastasele, la trei zile, nouă zile, patruzeci de zile şi un an, 
aşa cum fără nici o împotrivire le primeşte Biserica şi le ţine fără 
reţinere poporul credincios.

Adică, dacă acestea însemnau o batjocură fără câştig şi fără 
folos, oricum i sar fi descoperit vreunuia dintre mulţii sfinţi, 
purtători de Dumnezeu, patriarhi, părinţi şi învăţători, să oprească 
înşelăciunea. Nici unul dintre ei, însă, na încercat vreodată să 
desfiinţeze parastasele. Dimpotrivă, toţi au consimţit şi, astfel, în 
fiecare zi practica aceasta nu numai că se întinde şi prinde rădăcini, 
dar primeşte continuu şi adaosuri. (Sfântul Ioan Damaschin)
(Glasul Sfinţilor Părinţi, traducere de Părintele Victor Mihalache, Editura 
Egumeniţa, 2008, p. 364365)

Să ne facem bine unul altuia
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Osemintele părintelui profesor Petru  
Deheleanu şi ale celorlalţi membri ai 
familiei sale au fost reînhumate în  
cimitirul Mănăstirii Hodoş-Bodrog
Rămăşiţele pământeşti ale binecunoscutului profesor 
de teologie dr. Petru Deheleanu (19091979), împreună 
cu cele ale preotesei, înv. Maria Deheleanu (1911
1983) şi ale fiului lor, prof. MarinIoan Deheleanu 
(19431999), au fost reînhumate marţi, 7 mai 2019, în 
cimitirul Sfintei Mănăstiri HodoşBodrog. Osemintele 
defuncţilor au fost exhumate din cimitirul orăşenesc, 
unde au fost înhumate iniţial şi aduse la Mănăstirea 
HodoşBodrog, unde au fost întâmpinate de obştea 
mănăstirească, preoţii de la Catedrala Veche, părinţii 
profesori şi studenţii Facultăţii de Teologie din Arad.

Slujba de reînhumare a fost săvârşită în cimitirul 
mănăstirii de către Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepis-
copul Aradului. Alături de Înaltpreasfinţia Sa au slujit 
Protos. lect. dr. Iustin Popovici, Consilier cultural al 
Arhiepiscopiei Aradului, Pr. prof. dr. Cristinel Ioja, 
Decanul Facultăţii de Teologie din Arad, Pr. Flavius 
Petcuţ, Protopopul Aradului, Pr. Traian Micoroi, Paro-
hul Catedralei Vechi şi Arhid. lect. dr. Tiberiu Ardelean, 
Inspector bisericesc. La slujba de pomenire au partici-
pat şi părinţii din obştea Mănăstirii Bodrog, în frunte 
cu Protos. Grigorie Timiş, Stareţul Sfintei Mănăstiri 
HodoşBodrog, preoţii slujitori de la Catedrala Veche, 
părinţii profesori şi studenţii Facultăţii de Teologie, 
precum şi rude ale familiei Deheleanu.

La sfârşitul rânduielii de reînhumare, Înaltpreasfin
ţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a rostit un cuvânt de 
elogiere a celui care a fost „mândria noastră şi a acestor 
locuri”. Ca unul care la cunoscut şi personal pe marele 
teolog şi slujitor, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat latura 
lui de mare orator bisericesc, de slujitor în mai multe 
centre bisericeşti ale Banatului şi Transilvaniei, pre-
cum şi renumele acestuia pe latura teologicămisionară 
prin binecunoscutul tratat de sectologie.

A urmat apoi cuvântul pă
rintelui decan, Pr. prof. dr. 
Cristinel Ioja, care a prezentat 
o schiţă biografică a celui po-
menit, operele mai de seamă, 
importanţa şi relevanţa aces-
tora în teologia românească, 
precum şi principalele direcţii 
ale gândirii sale teologice.

După slujba reînhumării a 
urmat o masă de pomană ofe

rită de stăreţia mănăstirii HodoşBodrog, unde a luat 
cuvântul Pr. Traian Micoroi, Parohul Catedralei Ve-
chi. Preacucernicia sa a prezentat contextul în care 
au fost aduse şi reînhumate osemintele celor amintiţi, 
mulţumind tuturor celor care sau implicat în acest no-
bil act de restituire a memoriei celui care a fost pre-
ot, teolog şi slujitor de marcă al Bisericii şi teologiei 

româneşti, Dr. Petru Deheleanu şi a familiei acestuia. 
Amintim că iniţiativa şi cheltuielile acestui nobil act 
au fost susţinute de Consiliul Parohial al Catedralei 
Vechi din Arad, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului 
Părinte Arhiepiscop Timotei şi prin osteneala şi impli-
carea părintelui paroh Traian Micoroi.

Binemeritatul act de restituire a avut loc tocmai în 
anul acesta în care comemorăm 40 de ani de la trecerea 
la cele veşnice a părintelui profesor dr. Petru Deheleanu 
şi în anul omagial al satului românesc (al preoţilor, 
învăţătorilor şi primarilor gospodari).

Ierarhii arădeni au participat la  
Simpozionul Internaţional organizat la 
Caransebeş
La Caransebeş au avut loc luni, 6 mai 2019, lucră
rile Simpozionului Internaţional „Comuniune şi co
munităţi: jertfă, slujire, spiritualitate”. Evenimentul 
este organizat de Episcopia Caransebeşului în cadrul 
Zilelor credinţei şi culturii şi sa desfăşurat în Sala 
de festivităţi Mitropolit Nicolae Corneanu a Centru-
lui eparhial. Cei peste 60 de cercetători veniţi pentru 
Simpozion au avut posibilitatea înainte de deschiderea 
festivă să verniseze expoziţia fotodocumentară ce este 
expusă temporar în Muzeul Episcopiei Caransebeşului. 
Înainte de comunicările în plen şi cuvintele de bine-
cuvântare ale ierarhilor prezenţi, Grupul psaltic Ethos 
al Episcopiei Caransebeşului a susţinut un recital 
de pricesne specifice perioadei, iar un grup de elevi 
seminarişti au prezentat un moment folcloric, având ca 
temă satul românesc.

În continuare ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului, ÎPS 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, PS Ignatie, Epis-
copul Huşilor, PS Lucian, Episcopul Caransebeşului, 
PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, PS Ni-
codim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, PS Siluan, 
Episcopul ortodox român din Ungaria şi PS Emilian 
Crişanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului au 
susţinut comunicări având ca temă Anul omagial şi 
Anul comemorativ 2019 în Patriarhia Română.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a sublin-
iat în comunicarea sa intitulată „Cultura din pridvorul 
neamului” că „dacă răsfoim istoria neamului nostru o 
să găsim o cultură care are dimensiuni cosmice în una 
dintre cele trei «academii» ce se află în satul românesc: 
Familie, Şcoală şi Biserică. Marile bătălii nu sau dat 
pe câmpurile de luptă, ci în conştiinţa unui om şi a unei 
naţiuni. Astăzi suntem obişnuiţi să analizăm efectele 
acţiunii militare a unor state împotriva altora, negli-
jând faptul că bătăliile din spaţiul cultural de multe ori 
pe termen mediu şi lung au efecte devastatoare. Avem 
ca naţie atâta minte câtă cultură avem, în spaţiul men-
tal al unui neam se plămădeşte viitorul lui. În cultură se 
ascund marile taine ale unui neam, iar taina neamului 
nostru este sfântă deoarece creştinismul a sfinţit mintea 
şi cultura neamului nostru dintru început”.

De asemenea, au fost lansate şi volumele „Sim-
pozionului Unitate şi Dăinuire. Centenar România 
Mare 19182018” şi „Conferinţa Naţională BISERICĂ 
ŞI NAȚIUNE la românii din Banat şi Transilvania. 
Episcopul Elie Miron Cristea şi Marea Unire”.

Pentru rezultatele activităţilor de excepţie în difer-
ite domenii ale vieţii bisericeşti şi civile în sprijinul Bi-
sericii, părintele Prof. Univ. Dr. Sorin Cosma a primit 
la final din partea Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel „Ordinul Sfântul Apostol Andrei Ocrotitorul 
României”, distincţie înmânată de către Preasfinţitul 
Părinte Lucian.

Simpozionul a continuat dupăamiază pe două sec
ţiuni, una istorică şi una teologică. În Sala Festivă a 

Centrului Eparhial sa desfăşurat secţiunea  teologică, 
iar în „Aula 1 decembrie 1918” a Primăriei Municipiu
lui Caransebeş cea istorică.

Slujire arhierească şi sfinţire de capelă 
mortuară în Parohia Covăsânţ
În Duminica a IIa după Paşti (a Sf. Ap. Toma), 5 mai 
2019, credincioşii Parohiei Covăsânţ, Protopopiatul 
Lipova, au avut bucuria de al avea în mijlocul lor 
pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului.  Chiriarhul arădean a fost aşteptat în faţa 
bisericii de soborul de preoţi, oficialităţile locale şi 
de tineri îmbrăcaţi în costume populare locale. După 
aceasta, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească în biserica parohială cu hramul ,,Pogorârea 
Sfântului Duh”, înconjurat de un sobor de preoţi şi 
diaconi. Din sobor a făcut parte şi Arhid. Tiberiu 
Ardelean, inspector eparhial.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus 
sub titlul ,,Încredinţarea ucenicilor” (cf. citirilor scrip
turistice ale duminicii: Fapte 5; Ioan 20), sau întărirea 
lor, mai ales a Sf. Toma, în misiunea ce o au de a binevesti 
Învierea. Arătarea rănilor răstignirii este şi dovada 
realităţii firii omeneşti a Mântuitorului în unitatea 
celei dumnezeieşti, garanţie a schimbării şi a celor 
credincioşi la judecata din urmă. Pentru evidenţierea 
acestui fapt, duminica Sf. Ap. Toma poartă în popor şi 
denumirea de ,,Paştile mici”, adică reamintind termenul 
de trecere, înţelegând pe cea de la moarte la viaţă, iar 
iconografia şi imnografia bisericească este grăitoare în 
acest sens, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

La finalul sfintei slujbe, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Timotei a hirotesit întru iconom pe preotul paroh 
Marius Murgu, iar primarului localităţii, domnului 
MariusSilviu Oneţ, care este şi absolvent de teologie, 
pentru sprijinul constant oferit parohiei, ia acordat o 
Diplomă de merit.

După aceasta, Chiriarhul a oficiat slujba de sfinţire 
a Capelei mortuare ridicată în cimitir prin grija au
torităţilor locale. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Timotei a adresat un cuvânt de mulţumire 
tuturor celor ce au contribuit la ridicarea acesteia, 
subliniind beneficial parohiei de a avea un loc de 
cinstire a celor răposaţi şi de reculegere în rugăciune a 
celor în viaţă, privind spre veşnicie.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul 
bărbătesc al parohiei.

La final Pr. Paroh Marius Murgu a mulţumit Înalt
preasfinţitului Părinte Timotei, pentru acest popas de 
suflet în mijlocul credincioşilor din Covăsânţ şi pentru 
binecuvântările oferite, precum şi tuturor oficialităţilor 
şi tuturor credincioşilor prezenţi.

(Ştirile au fost preluate de pe site-urile 
episcopiaaradului.ro şi basilica.ro)


