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"În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o 
scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăcea mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, 
uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare şi tulbura apa, şi cine 
intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Şi era acolo un om care era bolnav de treizeci şi 

opt de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi, ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? 
Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om ca să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se 
coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. 
Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. El 
le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-
ţi patul tău şi umblă? Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După 
aceasta, Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple 
ceva mai rău. Atunci, omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel Care l-a făcut sănătos.                (Ioan 5, 1-15)                            

De cele mai multe ori - dacă nu mereu - tot universul se învârte în jurul propriului meu "eu" pe o orbită ce se întinde 
cel mult până la familia mea, sau reuşeşte să se abată şi până la prieteni. Viaţa mea depinde de ceea ce-mi doresc, de ceea ce 
iubesc, de ceea ce urăsc… Mai rău decât atât, nu compătimesc pe cel ce suferă, nu mângâi pe cel îndurererat, nu mă gândesc cu 
ce pot să ajut pe cel de lângă mine; privesc tot timpul la voia mea sau cel mult la cei pe care îi consider familia mea, 
încercând să fac ce cred eu că este mai bine pentru toţi, dar în primul rând pentru mine. 

Viaţa-i o luptă, dar nu cu cel de lângă mine, ci cu mine însumi! Sunt oameni care pe ceilalţi îi văd victime, adversari fără 
chip, fără suflet; "ocazii" pentru a se îmbogăţi, sau a "urca" în societate. Iar dacă tot am scris aceste rânduri, aş vrea să vă 
împărtăşesc un gând pe care l-am avut în Săptămâna Mare: cei mai mulţi oameni urmează şi devin susţinători unor conducători, 
unor partide, unor ideologi… cu toţii am gustat ce înseamnă să fii cetăţeanul unei ţări (taxe, impozite, contribuţii la stat, etc), sau 
membru de partid (propaganda, alergătura, etc). 

Pe lângă acestea, în acelaşi timp, şi Hristos mă cheamă să urmez Lui, dar numai cu numele rămân creştin căci nu fac ceea ce-
L bucură. De ce?...ce mă împiedică să urmez Lui? Ce-mi cere de nu văd iubirea cu care mă înconjoară, blândeţea cu care mă 
aşteaptă? 

În Evanghelia din duminica aceasta ni se aminteşte minunea vindecării slăbănogului în Ierusalim, la scăldătoarea Vitezda.  
Treizeci şi opt de ani în suferinţă, treizeci şi opt de ani de aşteptare, treizeci şi opt de ani cu speranţa… şi singura lui 
durere era că nu are om să-l arunce în scăldătoare! La fiecare minune săvârşită, Mântuitorul întrebă: "crezi tu că pot face Eu 
acestea?" şi după minune le spunea: "credinţa ta te-a mântuit!". Aici nu mai întreba dacă crede, căci făcuse dovada credinţei 
prin speranţă pe care o păstra vie după atâţia ani de suferinţă. 

Ca orice gest simbolistic făcut de Hristos, cred şi mărturisesc că acest dialog dintre El şi slăbănog ne dezvăluie atât realitatea 
vieţii, cât şi scopul întrupării Fiului lui Dumnezeu: de a ne fi aproape(le)! Nu mai putem spune că nu are cine să ne ajute, nu 
mai putem deznădăjdui în aşteptări, nu mai putem spune: "nu am om..."; pentru că Hristos s-a făcut om tocmai pentru a ne 

vindeca de toate lipsurile, şi cele sufleteşti, şi cele trupeşti. 
Şi încă ceva, se apropie de cel singur şi fără ajutorul nimănui, de cel pe care nu-l vedea nimeni… acelaşi lucru face până 

astăzi: acolo unde omul lipseşte, Fiul Omului este prezent; acolo unde omul nu mai poate face nimic, "apără, mântuieşte, 
miluieşte şi păzeşte cu Harul Său" Hristos… 

Să nu ne întrebăm: "unde este Dumnezeu?", ci să observăm cât de prezent este în viaţa noastră. Mi-am amintit o mică 
povestioară: "…la o şcoală, într-una din zile învăţătorul roagă copiii să scoată o coală de hârtie şi să facă o compunere în care să 
precizeze cele şapte minuni ale lumii. Cu greu se pornesc copiii, iar timpul trece mai repede decât se aşteptau… învăţătorul 
începe să strângă lucrările, dar la o fetiţă se opreşte, căci nu terminase de scris. 
     - Te rog să închei mai repede, spuse învăţătorul. 

-Vă rog să mă iertaţi, răspunde ruşinată fetiţa, dar nu mă pot decide care sunt într-adevăr cele şapte minuni ale lumii: 
piramidele Egiptului, Taj Mahal, Grand Canyon, Canalul Panama, Empire State Building, Basilica Sf. Petru, Zidul Chinezesc 
(ceea ce toţi ceilalţi colegi menţionaseră în compunerea lor); sau: să vezi, să auzi, să atingi, să guşti, să simţi, să râzi, să 

iubeşti?... O linişte adâncă se lăsă în clasă, învăţătorul tace lăcrimând…" 
Şi toate acestea sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru noi!...                              Arhim. Siluan Vișan - www.crestinortodox.ro 
 

   "Cine mulțumește lui Dumnezeu în boală, este un martir de bunăvoie." Părintele Cleopa  (1912 – 1998) 



 
 
 

                                                  Programul săptămânii 3 mai  - 10 mai  2015 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică          3 mai     8  - 12 - Sf. Liturghie (Duminica Slăbănogului)  –  Pr.Dragoș 
Duminică          3 mai    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoș 
Luni                  4 mai   17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli –  Pr.Dragoș 
Marţi                5 mai    - Program administrativ (zi liberă) 
Miercuri           6 mai     9 - 10 - Sfinţirea mică a apei –  Pr.Dragoș 
Vineri               8 mai     9 - 11 - Taina Sf.Maslu  
Vineri               8 mai   17 – 18 - Slujba acatistului –  Pr.Dragoș 
Sâmbătă           9 mai        8 – 11 -  Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi  –  Pr.Dragoș 
Sâmbătă           9 mai      17 – 18 -  Vecernia Duminicii a V-a după Paşti –  Pr.Ticu 
Duminică         10 mai     8  - 12 - Sf. Liturghie (Duminica Samarinencei)  –  Pr.Ticu 
Duminică         10 mai    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Ticu 

 

                                   4 mai - Sfânta Monica, mama Fericitului Augustin, ocrotitoarea soţiilor necăjite (+ 378) 
                          Sf.Monica din Africa, mama Fericitului Augustin, s-a născut în anul 322 și a trecut la cele veșnice în vara  
                       anului 378, la vârsta de numai 56 de ani. Când a murit soţul său, Augustin avea doar 16 ani. Incă de mic, el s-a  
                       dovedit a fi încăpăţânat și neascultător. Indurerată de acest lucru, mama lui a cerut ajutorul episcopului local,  
                      care i-a spus: "Tu să continui să te rogi Mântuitorului Iisus Hristos și Domnul să te binecuvinteze, pentru că nu  
                      este posibil ca fiul tău, pentru care ai vărsat atâtea lacrimi, să fie pierdut." In cele din urmă, în anul 387, în  
                      ajunul Paștilor,  Fericitul Augustin s-a botezat, spre nespusa bucurie a mamei sale. Despre acest lucru, Fericitul  
                       Augustin avea să spună: "Mama mea m-a născut de două ori, însă ce-a de-a doua naștere a fost un chin 

spiritual îndelungat, din rugăciuni și multe lacrimi. Bucuria pe care am simţit-o în clipa în care L-am cunoscut cu adevărat pe 

Dumnezeu a fost una imensă." Sf.Monica și-a cunoscut mai dinainte sfârșitul, drept pentru care i-a zis fiului ei: "Fiule, a existat 
un motiv pentru care eu doream să mai rămân în această viaţă: să te văd creștin, înainte de a muri. Dumnezeu m-a ascultat mai 

mult decât aș fi îndrăznit eu să sper, mi-a dat posibilitatea să te văd în slujba sa și dezrobit de aspiraţiile unei fericiri pământești." 
Nu mult după botezarea lui Augustin, în vara anului 378, după nouă zile de boală, Sf.Monica a trecut la cele veșnice. Sf. Monica 
este ocrotitoarea soţiilor și mamelor ale căror bărbaţi sau copii trăiesc departe de Dumnezeu, rătăcind pe căi greșite. 

                           6 mai – Dreptul Iov, mult răbdătorul - “Atunci când vorbim despre răbdare, vorbim despre Iov, un om  
                      evlavios, care avea mulţi copii şi o mare avere. Cu toţii îl cinsteau şi îl apreciau. Dar, dintr-odată, a pierdut  
                      totul: şi bogăţia, şi copiii, şi sănătatea. De la fericire a căzut în nefericire şi de la slavă, la prigoană. Nu i-a mai  
                      rămas decât lupta cu sărăcia deplină, cu boala grea care l-a lovit, cu durerea sufletească pricinuită de moartea  
                      copiilor săi, cu reaua purtare a duşmanilor şi cu nerecunoştinţa prietenilor. Lumea îl cunoaşte și astăzi,  nu pentru  
                      că dădea din averea sa săracilor, ci pentru că atunci când a rămas fără avere nu s-a pierdut cu firea; nu  
                      pentru că îi îmbrăca pe cei goi cu haine făcute din lâna oilor sale, ci pentru că atunci când a căzut foc din cer şi 

a ars toate turmele sale el L-a slăvit pe Dumnezeu. Înainte, îmbrăcându-i pe săraci, era milostiv; după aceea, slăvindu-L pe 
Dumnezeu pentru nenorocirea sa, s-a făcut purtător al înţelepciunii cereşti. Înainte îi miluia pe săraci, după aceea L-a slăvit 
pe Dumnezeu. Nu a spus în sine: „De ce am păţit toate acestea? …” Nici un asemenea gând nu i-a trecut prin cap. Dimpotrivă, 
cunoscând că Dumnezeu pe toate le rânduieşte spre folosul nostru, I-a mulţumit. Să-I mulţumeşti lui Dumnezeu atunci când 
totul îţi merge bine nu este lucru de mirare. Dar să-I mulţumeşti pentru încercările cele mai mari este minunat şi vrednic de 
laudă.”                                                                                                          (Sf.Ioan Gură de Aur)         www.cuvantul-ortodox.ro 

Dacă  vreŃi să ajutaŃi parohia MărŃisor prin direcŃionarea a 2 % din impozitul anual,  o puteŃi face completând de la biserică 
formularul 230 cu datele personale.   ( Formularul 230 se poate descărca ṣi de pe pagina parohiei:  www.parohiamartisor.ro  la 
secŃiunea :  DonaŃii 2%).   Termenul limită de depunere : 25 mai 2015.                Vă mulŃumim ! 
 

                               5 mai Sf. Efrem cel Nou (+1426), numit Mare Mucenic și Tămăduitor, s-a născut în data de 14 septembrie  
                           1384, în ziua prăznuirii Sf.Cruci, în orasul Trikala, din Grecia. La vârsta de numai 14 ani a intrat ca monah în  
                           Mănăstirea Buna Vestire, zidită pe locul numit "Colina Neprihăniţilor", în Atica, Grecia. In ziua de 14 septembrie  
                           1425, data în care sfântul implinea 41 de ani, a fost luat rob de către turcii cei păgâni. Vreme de opt luni și     
                           jumătate, turcii păgâni l-au  supus pe sfânt la chinuri groaznice, chiar în curtea mănăstirii sale. Sf.Efrem cel Nou  
                           a adormit în Domnul în ziua de 5 mai 1426, într-o zi de joi, în jurul orei 09.00, după neînchipuite torturi, în vârstă  
                           fiind de numai 42 de ani. Sfintele lui Moaște au fost descoperite în data de 3 ianuarie 1950 și se află în biserica  
                           centrală a mănăstirii Buna Vestire, ele săvârșind nenumărate minuni.                       www.crestinortodox.ro 

“Este mai vrednic de laudă cel care îşi pierde averea şi Îi mulţumeşte lui Dumnezeu, decât acela care nu 

îşi pierde averea ci face milostenie, mulţumindu-I lui Dumnezeu.”                                                     Sf.Ioan Gură de Aur 

       “Fiule! Când vrei să te apropii să slujeşti Domnului Dumnezeu, găteşte-ţi sufletul tău spre ispită” (Înţ. Sirah 2, 1). 

 

 Vă invităm luni și marŃi, 6-7 iulie 2015,  în pelerinaj la Părintele Cleopa.  PreŃ: 170 lei/ persoană. 




