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              ÎNVIEREA   

                      DOMNULUI 

 
 

                                    

Foaie  duminicală  a parohiei “Învierea Domnului ”, cartierul Dacia, Iaşi                    

 

 

Domnul, Cel Care pe Muntele Sinai a dat a cincea poruncă, 

„cinsteşte pre tatăl şi pre mama ta”, a arătat cu exemplul vieţii Lui cum 

trebuie să îşi respecte omul părinţii lui cei trupeşti. Spânzurat pe Cruce 

cu trupul fiind, şi întru cele mai cumplite chinuri aflându-Se, El Şi-a 

adus aminte de Maica Lui, şi arătând către Apostolul Ioan ce se afla 

acolo, i-a zis: „Femeie, iată fiul tău”. După aceea, a privit către Ioan şi 

i-a zis: „Iată maica ta”. Şi aşa, după ce a dat-o pe Maica Lui în grija 

ucenicului celui iubit, Mântuitorul Şi-a dat sufletul Lui pe Cruce. Ioan 

avea o casă pe Muntele Sion, în Ierusalim, în care a luat-o pe Maica 

Domnului şi a purtat grijă de ea până la sfârşitul vieţii ei, căci întru 

acea casă a rămas Maica lui Dumnezeu până la suflarea ei cea mai de 

pe urmă. Cu rugăciunile ei, cu povăţuirile ei, cu blândeţea şi cu 

răbdarea ei, ea le-a fost de cel mai mare ajutor ucenicilor Fiului ei iubit 

şi Dumnezeu. Ea şi-a petrecut cea mai mare parte a restului vieţii ei la  

Ierusalim, cercetând adesea locurile care îi aminteau de marile evenimente şi de minunile făcute 

de Fiul ei pentru mântuirea omenirii. Ea mai cu seamă cerceta Golgota, Betleemul, şi Muntele 

Măslinilor. 

Dintre puţinele ei călătorii mai depărtate, se păstrează însemnările călătoriei ei la Antiohia, 

unde 1-a cercetat pe Sfântul Ignatie Teoforul; de asemenea ale călătoriei ei în Insula Cipru, unde 

l-a cercetat pe Lazăr, Episcopul Insulei, cel înviat de Domnul a patra zi din morţi. Ea a mai 

cercetat şi Sfântul Munte Athos, pe care însăşi 1-a binecuvântat; şi a rămas o vreme la Efes în 

grija Sfântului Ioan Evanghelistul, în timpul cumplitei prigoane dezlănţuite împotriva creştinilor 

la Ierusalim. La o vârstă mai înaintată ajungând, ea mergea adesea să se roage Domnului, 

Dumnezeului şi Fiului ei în Muntele Măslinilor, locul înălţării Sale, dorind ca El să o ia din 

această lume cât mai curând cu putinţă. Cu ocazia unei astfel de rugăciuni, la Maica Domnului a 

venit Arhanghelul Gavriil, care i-a descoperit că peste trei zile Domnul o va chema la El. 

Arhanghelul i-a dăruit şi o stâlpare de finic din Rai, care avea să fie dusă în procesiune la slujba  

  

 

Sf. N. Velimirovici, 

icoană 


