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Memorandum - Ziua Mamei și femeii
Martie 2017

“Ea a făcut ceea ce avea de făcut: mai dinainte a uns trupul Meu, spre înmormântare. Adevărat
zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia, în toată lumea, se va spune şi ce-a făcut
aceasta, spre pomenirea ei.” Marcu 14, 8-9

Preacucernici Părinți,
Iubite surori și frați întru Domnul,

Acestea sunt cuvintele pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le rostea despre Maria, sora lui
Lazăr, după ce aceasta a uns picioarele Domnului cu nard și le-a șters cu părul capului ei. Prin acestea
primim și noi, ca femei creștine, porunca să propovăduim Evanghelia Lui. Săptămânile din postul
Sfintelor Paști sunt chemare la meditație și înfrânare, iar praznicul Bunei Vestirii din mijlocul lor
mărturisește despre bucuria rolului femeii în Biserica lui Hristos.
Toți creștinii au datoria de a cunoaște și aprofunda prin trăire în viața personală adevărurile de
credință ale Bisericii. Dar pentru că trăim ”în lume, deși nu suntem din lume”, după cuvântul
Mântuitorului, adeseori, în slăbiciunea noastră, uităm de această datorie și ne lăsăm contaminați de
păreri și obiceiuri ale lumii. Prin prezentul memorandum, AROLA își împlinește datoria de a aduce în
lumina Adevărului sărbătorile laice ale Zilei Mamei și, respectiv, a Zilei femeii, pe care mulți dintre
membrii Bisericii le-au adoptat.
În Biserică, sărbătoarea este un timp sacru, în care credincioșii, rememorând un eveniment din
istoria mântuirii sau evocând viața unei persoane sfinte, se împărtășesc activ de darurile lui
Dumnezeu și intră în legătură cu persoana respectivă. Sărbătoarea creștinului este un timp ce se
deschide în veșnicia unirii în iubire cu Dumnezeu și sfinții Lui.
Lumea L-a scos pe Dumnezeu din sine, dar firea umană arată că mai păstrează încă intuiția
sacrului când își legiferează sieși ”sărbători". Astfel, vedem cum toate societățile contemporane
adoptă o multitudine de zile naționale și internaționale de sărbătorire: a Mamei, Tatălui, Pământului, a
Muncii etc. Acestea sunt motive de coeziune și reflecție comunitară asupra unor aspecte importante
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din istoria unei comunități sau asupra unor valori general - umane, dar și prilejuri de distragere a
atenției de la adevărurile religioase fundamentale ale Ortodoxiei prin modalitățile de celebrare nu
totdeauna potrivite cu spiritualitatea creștină.
Ziua Femeii a fost impusă românilor de regimul politic ateu de sorginte comunistă cu zeci de
ani în urmă, fiind motivată de importanța femeii în zidirea ”omului nou al societății socialiste”.
Celebrarea ei era plină de festivismul și autosuficiența specifică epocii, iar fantoma ei ne urmărește
încă. După 1989, având libertatea recuperării valorilor românești și creștine, societatea românească a
demonstrat că are dificultăți în a reînnoda legătura cu acestea, întrucât perioada comunistă în
România a decimat o întreaga generație de oameni de cultură ai nației, care ar fi putut fi puntea de
legătură a societății românești actuale cu cea de dinainte celui de al doilea război mondial.
Astfel, privată fiind de memoria ei vie, românimea a căutat soluții: recuperarea idealurilor și
valorilor naționale prin Biserică sau prin ajustarea celor noi, fie de sorginte comunistă, fie de
împrumut din alte culturi (mai ales occidentale), la un specific românesc. Românii din afara
granițelor țării trăiesc o și mai acută criză, întrucât trăiesc în contact cu cultura societăților în care au
emigrat.
Noi, mărturisindu-ne membri activi ai Bisericii Ortodoxe Române, încercăm să recuperăm
semnificația profund creștină și românească a cinstirii Mamei și Femeii în Biserica
strămoșească și modalitatea milenară plină de cumințenie și discreție a românilor de a-și cinsti
mamele.
Domnul Iisus Hristos Însuși și-a cinstit Mama, pe Fecioara Maria, care a acceptat cu smerenie
să fie împreună-lucrătoare cu Dumnezeu la mântuirea omului primind pe Fiul să se întrupeze din
sine. El ne arată astfel că vocația centrală a femeii este de a deveni mamă și de a fi colaboratoarea
apropiată a lui Dumnezeu la zidirea lumii. Dar, mai mult de atât, Domnul Iisus arată că îi cinstește
mai mult pe cei ce ”păzesc și ascultă cuvântul” Lui. Pe aceștia îi numește ”mama și frații” Săi,
arătând că El prețuiește mai mult ”maternitatea spirituală” – a naște pe Hristos /a da chip real lui
Hristos în ființa și viața omului prin urmarea poruncilor Lui –, adică a se face cineva sfânt asemenea
lui Hristos, după modelul Lui și prin El.
Urmând cuvântului Domnului, Biserica Ortodoxă Română a prețuit întotdeauna, în cumințenie,
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maternitatea care nu doar naște, hrănește și crește, ci mai ales prin educația creștină face ”nou” chipul
omului după Chipul Fiului lui Dumnezeu. Iar, din acest punct de vedere, paternitatea spirituală a
marilor duhovnici este egală cu maternitatea absolută.
În acest context, românul ortodox cinstește pe Maica Domnului ca urmașa Evei prin care se
naște o nouă omenire, cea unită cu Dumnezeu prin Fiul Său, care nu se mai lasă robită răului și
morții. El dă prețuire fiecărei femei care, după exemplul Fecioarei Maria, își împlinește vocația de
mamă cu vrednicie, născând, prin jertfa de sine și munca de educație, pe Hristos în inimile copiilor /
semenilor. Dar prin această cinstire permanentă adusă mamelor, creștinul român niciodată nu a
subestimat paternitatea. De aceea ei sunt prețuiți permanent prin respect și ascultare; acest respect e
exprimat frumos prin obiceiul sărutului mâinii bunicilor, și al mâinii părinților în ziua în care,
căsătorindu-se, copilul părăsește casa părintească. Cinstirea lor rămâne mereu în discreție, așa cum
jertfa de sine și milostenia întotdeauna sunt făcute cu discreție în Biserică.
De Ziua Internațională a Femeii nu se pomenesc nici sfințenia, nici virtuțile femeii creștine, ci
se serbează umanismul descreştinat al zilelor noastre produs de educaţia laică modernă, se cultivă
idolatrizarea omului și divertismentul în petreceri, consumism şi erotism. Astfel, se încalcă şi
rânduiala Postului Mare. Cu alte cuvinte, în centrul zilei de 8 martie este serbată vechea Evă, cea
îndepărtată şi opusă lui Hristos.
Recomandăm de aceea ca în parohiile Mitropoliei noastre sărbătoarea Mamei să fie legată
de praznicul Bunei Vestiri, iar nu de ziua de 8 Martie.
De asemenea, Duminica Mironosițelor (a treia Duminică după Sfintele Paști) păstrează
Tradiția Sfântă a Bisericii de a pomeni pe femeile purtătoare de miruri la mormântul Domnului, spre
a le cinsti ca martore și mărturisitoare ale Învierii Domnului. Se arată aici prețuirea Bisericii pentru
cele ce pot naște spre viața veșnică prin mărturisirea lui Hristos cel înviat, și nu doar pentru viața
trupească de aici.
Biserica cinstește FEMEIA CREȘTINĂ nu numai în Duminica Mironosițelor, dar și de-a
lungul întregului an bisericesc cinstind întreaga pleiadă a sfintelor din calendarul ei -fecioare, mame,
bunici, care s-au zidit pe sine și au zidit și pe alții după Chipul cel Nemuritor al lui Hristos — și-i
acordă un loc special în diaconia (în slujirea) ei.
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În lumina celor de mai sus, nu avem nevoie de o altă zi specială de cinstire a femeii sau a
mamei, ci de a afirma prețuirea lor ori de câte ori o cinstim pe Maica Domnului și pe Sfinte și de
fiecare dată când prețuim munca și efortul lor la zidirea comunităților noastre.
Biserica nu interzice participarea la sărbătorile laice de cinstire a femeii și mamei, dar atrage
atenția că aceasta trebuie făcută cu trezvie: cu atenția ca nimic străin de spiritualitatea ortodoxă
să nu contamineze înțelegerea adevărată a maternității și feminității. AROLA cheamă pe toate
femeile și mamele Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi la a-și redescoperi vocația
înaintea lui Dumnezeu și a-și reînnoi dedicația pentru slujirea fiilor lor în Biserică.
Cu smerenie, urându-vă un post cu folos duhovnicesc,
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