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Sfantul Luca al Crimeii – Predica rostita in Duminica Femeilor Mironosite 

 
“Astăzi Sfânta Biserică pomeneşte 
şi preamăreşte pe sfintele femei 
mironosiţe, primele martore ale 
invierii lui Hristos. A binevoit 
Domnul ca anume ele să-L vadă 
primele Inviat din morţi. Cine au 
fost aceste sfinte femei? De ce sunt 
numite mironosiţe? Acestea au 
fost femeile care L-au iubit cu toată 
inima pe Domnul Iisus Hristos, care 
I-au slujit cu multă grijă in toate 
nevoile vieţii Lui in trup, care 

impreună cu Apostolii invăţau, ascultând sfintele Lui cuvântări, pe care putem să le numim 
chiar femei-apostoli. Pe una dintre ele si cea mai inflăcărată, Maria Magdalena, o numesc 
intocmai cu Apostolii. Când citim că Domnul Iisus Hristos S-a arătat mai intâi femeilor 
mironosiţe, apare o intrebare firească: de ce S-a arătat Domnul mai intâi femeilor mironosiţe, 
iar nu Preacuratei Sale Maici? De ce nu S-a arătat Sfinţilor Săi Apostoli? Pentru că Domnul 
cunoştea inima femeiască. Ştia că ea este extrem de sensibilă si plină de dragoste, atinge tot 
ce este măreţ, tot ce este tainic, tot ce este sfânt, mult mai uşor decât o fac inimile mai dure 
ale bărbaţilor, fiindcă acestora le este propriu să primească totul cu multă reflecţie, să creadă 
intâi de toate raţiunii minţii lor. La femei nu este aşa. Ele nu reflectă atât de mult cum o fac 
bărbatii. Acestea cuprind cu inimile lor curate toata dreptatea, tot adevarul rapid si usor. 
Există două feluri de cunoaştere — cunoaşterea cu mintea si cunoaşterea cu inima, acea 
cunoastere cu inima pe care filosofii o numesc cunoaştere intuitivă. Cu inima se cunoaşte ce 
este mai important — ceea ce nu poate cunoaşte mintea. Inima este organul cunoaşterii 
superioare, al comuniunii noastre cu Dumnezeu, cu toată lumea nevăzută. Inima de femeie 
intr-o măsură mult mai mare decât cea de bărbat dispune de această capacitate a cunoaşterii 
intuitive, a cunoaşterii nemijlocite, fără multe raţionamente. In aceasta constă marele 
avantaj al femeilor faţă de bărbaţi. 

 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/03/vindecarea-slabanogului-din-capernaum.jpg?itok=w5eom8mz
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/03/vindecarea-slabanogului-din-capernaum.jpg?itok=w5eom8mz
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Anume de aceea bisericile noastre sunt pline de femei. Femeile, cu inima lor, se adresează 
mai uşor Domnului Iisus Hristos, mai uşor primesc si cunosc tot ce este sfânt. Cinste femeilor! 
Astăzi este marea sărbătoare creştină a femeilor, zi în care în persoana sfintelor femei 
mironosiţe se preamăreşte si se preaînalţă inima femeiască. Există ziua de 8 martie dedicată 
femeilor. Dar ziua creştină a femeilor este mult mai importantă. De ce oare? Pentru că noi 
sărbătorim cel mai sfânt dintre toate drepturile omeneşti, pe care l-au primit femeile de la 
insuşi Domnul Iisus Hristos: dreptul tuturor femeilor la atingerea celei mai inalte demnităţi 
omeneşti, sfinţenia.  
Să ne intoarcem acum la acea intrebare pe care am pus-o la inceput: de ce Domnul Iisus nu   
S-a arătat intâi de toate Preacuratei Sale Maici, după cum ar fi dorit inimile noastre? 
Pentru că toate apariţiile Lui de după Inviere au avut un singur scop: să le incredinţeze pe 
mironosiţe, să-i incredinţeze pe Apostoli, iar printr-inşii sa incredinteze toată lumea creştină 
de adevărul Invierii Sale. Dar să ne gândim: oare avea nevoie Hristos s-o convingă de 
veridicitatea invierii Lui pe Preacurata Sa Maică? Sigur că nu, pentru că Preasfânta Născătoare 
de Dumnezeu a fost mult mai apropiată de Fiul Său decât femeile mironosiţe si Apostolii. 
Aţi auzit in Evanghelia care s-a citit că Preasfânta Fecioară Maria, după Naşterea lui Hristos,   
a auzit cuvinte minunate despre Dânsul de la ingeri, văzând inchinarea magilor, auzind 
cuvinte neobişnuite pe care le vorbea Copilul Iisus in templul din Ierusalim in mijlocul 
cărturarilor si fariseilor si păstra toate acestea in inima ei. Ea niciodată nu s-a indoit de 
Invierea Lui, primea toate cuvintele lui Hristos cu credinţă deplină in veridicitatea lor. Dacă se 
spune despre Sfinţii Apostoli că nu inţelegeau când Domnul Iisus Hristos le vorbea că va fi dat 
in mainile păcătoşilor, că Îl vor bate şi Îl vor ocări, Îl vor răstigni pe cruce, atunci desigur, nu la 
fel se poate spune despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Ea a primit deplin aceste 
cuvinte, ştia că Îl va vedea pe Fiul Său chinuit pe Crucea de pe Golgota. In faţa ochilor ei 
stătea mereu imaginea strălucind de lumina cerească a Invierii lui Hristos. Ea ştia că va fi aşa 
cum a spus Hristos; ştia că El nu doar va fi răstignit, dar va si invia a treia zi.  De ce trebuia să 
fie ea convinsă, când nu se indoia de aceasta? 
Toate femeile care trăiesc in prezent trebuie să ia exemplu de la sfintele femei mironosiţe, 
care I-au slujit Domnului cu tot ce au putut ele face mai bine.  
Domnul Iisus Hristos nu este acum cu noi. El este cu Tatăl Său pe Scaunul Slavei. Nu puteti 
nemijlocit sa-I aduceti Lui grijile voastre, cum i le aduceau sfintele femei mironosiţe. 
Dar oare n-aţi auzit ce vorbea Domnul Iisus Hristos despre cei lipsiţi, despre cei săraci, despre 
toţi cei care suferă? Oare nu ştiţi că Domnui in persoana fiecărui sărac stă in faţa voastră, 
aşteptând grija dumneavoastră? 
In cuvântarea Sa despre infricoşătoarea Judecată, El i-a condamnat pe oamenii nemiloşi 
pentru că nu L-au hrănit când era flămând, nu L-au imbrăcat cand era gol, nu L-au vizitat când 
era in temniţă. Si când cu uimire L-au intrebat pe El păcătoşii: Doamne! Când Te-am văzut 
flămând, sau gol, sau bolnav, sau in temniţa si nu Ti-am slujit Tie? — El le-a răspuns: Pentru ca 
n-aţi făcut aceasta unuia dintre aceşti fraţi mai mici ai Mei, nici Mie nu Mi-aţi făcut! 
Dacă este aşa, inseamnă că şi in prezent fiecare inimă de femeie, care doreste să verse 
dragostea asupra lui Hristos, are posibilitate să facă aceasta. Oricare dintre voi poate să 
reverse dragostea sa, darurile sale asupra fraţilor mai mici ai lui Hristos.  
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Aceasta va fi la fel cu slujirea pe care au dus-o sfintele femei mironosiţe. Ele duceau vasele de 
alabastru cu mir, ele duceau aromatele ca să ungă trupul mort al Domnului Iisus Hristos. De 
aceea sunt numite: mironosiţe. Iar vouă vi se cade să-I aduceţi Domnului Iisus Hristos căţui de 
aur, pline de tămâia milostivirii voastre faţă de săraci, de dragostea voastră, de compătimirea 
voastră. Mergeţi pe calea sfintelor femei spre Hristos, mergeţi după sfintele femei mironosiţe 
— si veţi ajunge acolo unde se bucură şi ele cu bucurie veşnică fara sfârşit!” 
 
Sursa: https://ganduridinortodoxie.wordpress.com 
 
 

Talcuire la Apostolul randuielii Cununiei 
  

„Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului, 
pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi 
Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui 
mântuitor şi este. Căci precum Biserica se supune 
lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, întru toate. 
Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi 
Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, 
ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin 
cuvânt. Şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, 
neavând pată sau întinăciune, ori altceva de acest 
fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană. 

Aşadar, bărbaţii sunt datori să-şi iubească femeile, ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte 
femeia, pe sine se iubeşte. Căci nimeni vreodată nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi 
îl încălzeşte, precum şi Hristos Biserica. 
Pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui şi din oasele Lui. De aceea, va lăsa 
omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Taina 
aceasta mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică. Astfel şi voi, fiecare aşa să-şi iubească 
femeia ca pe sine însuşi; iar femeia să se teamă de bărbat.”(EFESENI V, 22-33) 
 
Femeile sa se supuna barbatilor lor ca Domnului, pentru ca barbatul este cap femeii, precum 
si Hristos este cap Bisericii – spune Sf. Ap. Pavel. Insa cu toata comparatia cu Hristos care e 
cap al Bisericii, mai ales femeia zilelor noastre nu digera a ramane intr-o pozitie inferioara 
barbatului, ca si cum barbatul si femeia n-ar fi complementari 
ci concurenti. Pe buna dreptate, ea se vrea egala barbatului, 
dat fiind istoricul negativ al abuzului de putere al acestuia in 
relatia cu femeia. De aici razvratirea femeii si dorinta ei de 
emancipare, dusa insa prea departe, pana la drepturi absurde, 
de pilda, acela de a-l inlocui pe barbat in prestarea unor 
activitati specifice exclusiv barbatului. Ori In lumina Evangheliei 
lui Hristos, indemnul Sfantului Apostol Pavel este insa acesta:  

https://ganduridinortodoxie.wordpress.com/2017/04/30/predicile-sfantului-luca-al-crimeei-si-parintelui-sofian-boghiu-cum-putem-merge-pe-calea-sfintelor-femei/
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este de dorit ca femeia sa se sfiasca de barbatul iubitor de Dumnezeu si ocrotitor de femeie si 
familie. Acesta este, de fapt, intelesul acestui indemn al Sfantului Pavel ce reiese chiar din 
text. Nu ni se spune: „barbatii (trebuie) sa-si supuna femeile”, ci „femeile (trebuie) sa se 
supuna barbatilor”. Sta in firea barbatului sa conduca, la fel cum sta in firea femeii ca sa se 
supuna  - nu de frica, ci din pretuire si respect – barbatului care ii ofera atata dragoste si 
ocrotire cat isi ofera si pentru sine insusi. Si asa cum Hristos isi iubeste pana la jertfa Biserica 
Sa, in intelesul de umanitate chemata la viata cea vesnica, la fel barbatul e chemat sa-si 
iubeasca pana la jertfa femeia sa. Deci, asa cum Dumnezeu e atotputernic si, pe de alta parte, 
e tandru si iubitor cu creatia Sa, la fel barbatul, desi facut sa conduca, trebuie sa fie tandru si 
iubitor cu femeia sa. p. didel   

 
 

FEMEIA, DINCOLO DE APARENŢE 
 

Duminica a treia după Înviere este dedicată, 
în Ortodoxie, femeii creştine, celei care are 
ca prototip pe Sfintele Femei Mironosiţe.   
Se numeşte Duminica Femeilor Mironosiţe şi 
este o sărbătoare specifică Ortodoxiei, în 
Biserica Vestului ea neexistând. 
După cum se ştie din referatele evanghelice, 
femeile mironosiţe – în rândul cărora este 

cuprinsă şi Maica Domnului însăşi – sunt cele care L-au urmat cu fidelitate şi mult curaj pe 
Domnul Hristos, nu numai în „timpurile liniştite”, ci şi, sau îndeosebi, în vremea Patimirilor 
Sale. Apoi, după aşezarea Sa în mormânt, au aşteptat să treacă Sabatul – ziua de odihnă a 
evreilor, în care este interzisă orice fel de activitate – şi s-au grăbit a se duce în ziua 
următoare, duminica, dis de dimineaţă, cu miresme la mormânt spre a-L îmbălsăma după 
tradiţie. Astfel, ele au fost primii martori ai Învierii Domnului, când li s-a arătat un înger alb, 
care le-a spus că Hristos a înviat, nu mai era în mormânt. Apoi, Domnul Însuşi S-a arătat 
Mariei Magdalena în chip de grădinar, poruncindu-i să meargă la apostoli – care, de frica 
iudeilor stăteau încuiaţi în casă! – şi să le spună ceea ce au văzut. Apostolii au fost, aşadar, 
înstiinţaţi despre Înviere de catre aceste femei; apoi au venit şi ei, însoţiţi de ele, la 
mormântul gol, constatând realitatea celor mărturisite.                                                                       
Perspectiva biblică asupra femeii este una extrem de diferită de perspectiva contemporană 
supra-vulgarizată, atât de mediatizată. De aceea, femeia a şi pierdut mult din demnitatea ei 
originară şi restaurată în Hristos, fiind „interpretată” nu din unghiul ontologic, cât din cel 
consumist. Rostul femeii, îndeosebi în modernism şi postmodernism, este răstălmăcit, 
subjugat materiei, carnalităţii, poftelor. Din perspectivă biblică, femeia este coroana creaţiei, 
ea este ultima creatură a lui Dumnezeu, dată bărbatului spre împlinirea lui, a vocaţiei lui, ca 
om: iubirea şi creaţia. 
 

http://www.mariamihaelastan.ro/wp-content/uploads/2017/04/La_cr%C3%A9ation_d%C3%88ve_mosa%C3%AFques_de_la_Chapelle_palatine_Palerme-1-e1505979163236.jpg
http://www.mariamihaelastan.ro/2017/04/29/duminica-mironositelor-sau-despre-femeile-vorbitoare-cu-ingerii-buni/
http://www.mariamihaelastan.ro/2018/03/01/creatia-expansiune-a-iubirii-sfintei-treimi/
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Prima „sincopă” în funcţionalitatea omului în conformitate cu vocaţia sa originară, ca şi în cea 
a cuplului bărbat-femeie, a fost şi este minciuna, amăgirea de sine, în primul rând. Căci Eva   
s-a minţit pe sine, înainte de a se fi lăsat minţită, sedusă de şarpe. Adam s-a minţit pe sine, 
înainte de a se fi lăsat „momit” de către Eva. 
Ca atare, cheia menţinerii sau reintrării omului în vocaţia sa este onestitatea, cinstea sa cu 
sine însuşi, cercetarea de sine şi apoi recunoaşterea, cu onestitate, că el nu poate fi împlinit 
prin sine însuşi, ci doar în legătură indisolubilă cu Creatorul său, Cel care i-a „fixat” şi rostul,   
i-a dat şi mijloacele spre a-şi împlini rostul. 
Duminica Femeilor Mironosiţe este bun prilej de a cinsti Creatorul, Care a creat pentru omul 
originar ajutor pe măsura lui – femeia – spre a se împlini; şi este prilej de a ne arăta preţuirea 
pentru femeile creştine din viaţa noastră, care ne-au născut, crescut, educat sau ajutat să fim 
şi mai ales să devenim ceea ce suntem cu toţii chemaţi a fi: oameni integri, demni, vii în 
Hristos Cel înviat. 
 (Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 18 mai 2013.) 

 
SURSA: http://www.mariamihaelastan.ro/2017/04/30/femeia-dincolo-de-aparente/ 

 

 

http://www.mariamihaelastan.ro/2017/04/30/femeia-dincolo-de-aparente/
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PROGRAM 
 
 
Duminica, 12 mai 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica Mironositelor) 

Duminica, 19 mai 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica slabanogului                                                                                                                                                                                                                     

.                                                                   de la scaldatoarea Betezda) 

Marti, 21 mai 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Sf. Imp. Constantin si Elena) 

Duminica, 26 mai 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica Samarinencii) 

Duminica, 2 iunie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica orbului din        

……                                                              nastere) 

 Joi, 6 iunie 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Inaltarea Domnului) 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 


