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Sărbătoarea nu re-
flectă profilul creștin al 
femeii, ci, mai de grabă, 
promovează idealuri so-
cio-politice pentru care 
a luptat și luptă femeia 
modernă și care-i atribu-
ie drepturi egale cu băr-
batul. Fiind o zi care are 
caracter internațional, Bi-
serica Ortodoxă Româ-
nă o acceptă, dar nu o 
promovează așa cum ar 

aștepta doamnele din 
toate colțurile țării și 
domnii care se străduiesc 
să le pregătească femei-
lor importante din viața 
lor momente cu adevă-
rat speciale. Așadar, Zi-
ua Internațională a Fe-
meii este recunoscută de 
slujitorii lăcașelor de cult 
ca fiind doar un bun prilej 
ca oamenii să ofere mici 
bucurii persoanelor dragi 

din viața lor. Și totuși, Bi-
serica cinstește și adu-
ce laudă și închinăciu-
ne femeii, într-o zi de o 
importanță aparte. 

Femeia Creștină 
va fi cinstită pe 3 
mai

Dacă nu sunt de 
acord întru totul cu cele-
brarea Zilei Internaționale 
a Femeii, preoții recu-
nosc și cinstesc Ziua Fe-
meii Creștine, stabilită de 
Sfântul Sinod. Aceasta es-
te sărbătorită în Duminica 
Femeilor Mironosițe, adi-
că a treia duminică după 
Învierea Domnului, anul 
acesta fiind pe 3 mai. Din 
punct de vedere religi-
os, aceasta este adevă-
rata zi a femeilor. Este zi-
ua în care sunt cinstite fe-
meile ce au venit la mor-
mântul sfânt, la mormân-

tul Mântuitorului Iisus 
Hristos, cu miruri. Sfinte-
le Femei Mironosițe sunt 
modele de credință pen-
tru toate femeile creștine. 
Sfântul Evanghelist Mar-
cu scrie că la mormânt au 
fost: Maria Magdalena, 
Maria, mama lui Iacob și 
Salomeea. De asemenea, 
din Evanghelia după Lu-
ca aflăm că la mormânt 
au fost Maria Magdale-
na, Ioana, Maria lui Iacob 
„și celelalte împreună cu 
ele”. Toți evangheliștii o 
pomenesc pe Maria Mag-
dalena, pentru că ea s-a 
învrednicit să fie prima 
care L-a văzut pe Iisus 
Hristos și s-a închinat Ce-
lui înviat din morți. 

Duminica 
Mironosițelor, 
Sărbătoarea inimii 
smerite

Calendarul creștin or-
todox ne prezintă șapte 
mironosițe. Acestea sunt: 
Maria Magdalena, Salo-
meea, Ioana, Maria și 
Marta, surorile lui Lazăr, 
Maria lui Cleopa și Suza-
na, pe lângă ele fiind și 
alte femei care, cu evla-
vie și cu credință, îi slu-
jeau Mântuitorului și îl ur-
mau. Datorită credinței 
puternice și a dragos-
tei lor curate, au devenit 
icoanele sufletului care îl 
caută pe Dumnezeu. Așa 
se explică faptul că ma-
rea sărbătoare creștină a 
femeilor este sărbătoarea 
inimii smerite și iubitoare. 
Lăsați să curgă din inimi-
le voastre dragostea pen-
tru Hristos!

religie

Pagină realizată de 
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După învățăturile bisericești, femeia 
și bărbatul au drepturi egale. De mult 
femeia creștină nu mai este înjosită 
soțului, ea fiind considerată acum 
“tovarășa de viață și împreună lucrătoare 
cu bărbatul”. Femeia este ființa fragilă 
care a fost creată ca să perpetueze specia 
umană și să o călăuzească spre viața 
veșnică. Iată  două rugăciuni care fac 
minuni pentru ea și familia ei!

Prea Sfinte Doamne Dumnezeule, 
Prea Sfinte Iisuse Hristoase, 
Dă-ne sănătate şi fericire, 
Mie, soţului şi copiilor noştri!
Ajută-ne să ne păstrăm familia unită şi fericită!
Ajută-ne Dumnezeule Atotputernic,

Amin!

O, Sfintelor femei mironosiţe, 
Cele ce v-aţi arătat vasele pline de mirul darurilor Cuvân-

tului, 
Cu picăturile rugăciunilor voastre curăţiţi și mintea noas-

tră de gândurile cele deșarte. 
Și, ca într-o carte, scrieţi cu condeiul Duhului și cu voia 

Tatălui, taina Învierii Fiului. 
Cu adevărat aţi biruit toată frica, 
Și având picioarele voastre înfrumuseţate cu aripile Du-

hului, 
Aţi alergat către Cel Ce dăruiește celor ce-L iubesc pe El 

zborul Serafimilor ca să slăvească pe Părintele luminilor. 
Încă v-aţi învrednicit a primi de la înger luminos vestea În-

vierii Celui Ce a biruit moartea 
Și a scos pe Adam din temniţele iadului. 
Prin voi s-a luminat toată ceata Apostolilor 
Și prin ei până la marginile lumii S-a descoperit Cel Nevă-

zut. 
Deci, și noi fiind părtași tainei învierii lui Hristos,
Vă rugăm pe voi să cereţi Stăpânului să dea la o parte pia-

tra răutăţii de la mormântul inimii noastre, 
Ca să răsară Cel Ce împreună cu Care ne-am îngropat prin 

Botez și să umple de bucurie sufletele noastre, 
Dăruindu-ne iertare, pocăinţă și vestea minunată a mân-

tuirii.
Rugaţi-vă ca să fim noi ridicaţi din mormântul păcatelor 

noastre, 
Îngropând toate sfaturile cele viclene și primind mirul cel 

de mare preţ al înţelepciunii duhovnicești. 
Cereţi Stăpânului Hristos înaintea Căruia aţi aflat în-

drăzneală 
Să ne prefacă și pe noi, întunecaţii, în izvoare ale cuvinte-

lor dumnezeiești,
Cu care să adăpăm pe toţi, potolind dorul tuturor de în-

dumnezeire. 
Ca unele ce sunteţi flori netrecătoare ale bucuriei Învierii,
Bine înmiresmaţi și sufletul meu necăjit de întristare și 

de alte patimi de rușine, 
Ca să înviez împreună cu Hristos în viaţa cea veșnică. 
La înfricoșătoarea judecată a Stăpânului vieţii, 
Cereţi cu stăruinţă să se șteargă datoria noastră cea 

mare 
Și să dobândim iertare și mântuire,
Slăvind pe Împăratul tuturor în veci și aducând vouă 

ofranda mulţumirii. 
Amin!

8 Martie sau Duminica Femeilor Mironosițe? 

An de an, pe 8 Martie, omenirea 
celebrează Femeia. Mamele, soțiile, 
fiicele și prietenele se bucură așadar, 
duminică, de o zi cu adevărat specială, 
Ziua Internațională a Femeii. Este o zi care, 
deși nu amintește de vreo sărbătoare 
religioasă creștină, fiind complet străină 
de duhul curat al Ortodoxiei, este tolerată 
de Biserică pentru că aduce oamenilor 
mici bucurii. 

Când este Ziua 
Femeii creştine? 

Rugăciunile care fac 
minuni pentru femei


