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„Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit? Acesta sau
părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât
sunt în lume, Lumină a lumii sunt. Acestea zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului. Şi i-a zis: Mergi de
te spală în scăldătoarea Siloamului (care se tâlcuieşte: trimis). Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră
mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea? Unii ziceau: El este. Alţii ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar
acela zicea: Eu sunt. Deci îi ziceau: Cum ţi s-au deschis ochii? Acela a răspuns: Omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii mei;
şi mi-a zis: Mergi la scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci, ducându-mă şi spălându-mă, am văzut. Zis-au lui: Unde este Acela? Şi el a
zis: Nu ştiu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb. Şi era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis ochii. Deci
iarăşi îl întrebau şi fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei, şi m-am spălat şi văd. Deci ziceau unii dintre farisei: Acest
om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ţine sâmbăta. Iar alţii ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Şi era dezbinare
între ei. Au zis deci orbului iarăşi: Dar tu ce zici despre El, că ţi-a deschis ochii? Iar el a zis că prooroc este. Dar iudeii n-au crezut despre
el că era orb şi a văzut, până ce n-au chemat pe părinţii celui ce vedea. Şi i-au întrebat, zicând: Acesta este fiul vostru, despre care ziceţi că
s-a născut orb? Deci cum vede el acum? Au răspuns deci părinţii lui şi au zis: Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb. Dar cum
vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă; va vorbi singur despre sine. Acestea leau spus părinţii lui, pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la cale că, dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie
dat afară din sinagogă.”
(Ev. Ioan 9, 1-38)
Ar trebui să fie multe pricini de bucurie în viaţa noastră, însă nu mai vedem lucrurile la adevărata lor valoare. Căutăm frumosul
în întuneric, trecem cu vederea minunile Domnului cu noi. Dar iată că astăzi ne este prezentată încă o minune a lui Hristos,
vindecarea unui orb din naştere. Se pare că nu era un simplu orb, ci nu avea ochi deloc. Există oameni care se nasc fără ochi
şi sunt oameni care deşi au ochi, nu văd. Dar ca să înţelegem mai bine, trebuie să ne întoarcem la început… a creat Dumnezeu
toate şi a văzut “că-s bune foarte”, după aceea creează omul pentru a se bucura de toate. Incălcând porunca şi fiind izgonit din Rai,
omul începe a fi supus legii păcatului şi încep a fi văzute consecinţele lui: bolile, suferinţa, moartea…
Aşa se explică gestul Mântuitorului de a scuipa şi a face tină pentru a unge ochii orbului. In acelaşi timp însă, această minune
este dovada incontestabilă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, căci numai cel care participase la facerea omului din pământ
putea acum să-şi “completeze” creaţia!
Cea mai întunecată parte a globului ocular este irisul. “Este o diafragmă opacă prevăzută cu o deschidere numită pupilă, prin
care trec razele de lumină către cristalin şi are pigmenţi care dau culoarea ochiului” după descrierea din enciclopediile de
specialitate. Platon spunea că “prin cea mai întunecată parte a corpului uman, intră cea mai multă lumină!” şi mă gândeam de
multe ori că nici acest lucru nu este întâmplător.
Pe de o parte avem ochiul ca şi cel mai bun obiectiv al unui aparat de fotografiat (se pare că din punct de vedere tehnic nu se
poate realiza ceva asemănător!) cu care suntem înzestraţi, spre slava lui Dumnezeu; iar pe cealaltă parte, acest punct întunecat prin
care intră lumina, într-o “traducere duhovnicească” înseamnă că în necazuri şi suferinţe vedem pe Hristos “Lumina Lumii”…
Nimic nu-i întâmplător, ci totul poate fi mântuitor. Căci dacă vom învăţa să vedem, să auzim, să atingem, să gustăm, să
simţim, să râdem şi să iubim, atunci putem spune că trăim cu adevărat. Dar haideţi să fim atenţi la un lucru, Hristos nu face
minunile pentru a ieşi în evidenţă, ci pentru a ne ajuta pe noi să trăim şi să ne bucurăm încă de pe acest pământ de El. Nu
vindeca orbul pentru a sminti pe farisei, ci era nevoie ca şi el să vadă şi să se bucure de toată creaţia lui Dumnezeu.
Să nu rămânem cu ochii îndreptaţi către păcat, ci să ne îndreptăm privirea către Hristos. Pentru că numai în lumină vom
putea vedea şi numai când este Hristos cu noi putem înţelege ceea ce vedem. Dar cel mai important lucru nu este să vezi, ci să
crezi şi să-ţi păstrezi speranţa vie, căci “speranţa este un vis cu ochii deschişi” (T. Arghezi).
Domnul ne cunoaşte înainte de a-L cunoaşte noi, ne cheamă înainte de a-L chema noi şi ne iubeşte înainte de a-L iubi noi.
Deci, dacă El aşteaptă întoarcerea mea, eu de ce să întârzii?…
Tuturor ne-a fost dat să întâlnim în viaţă un om orb, dar nu ştiu dacă am fost atenţi la faptul că el atunci când păşeşte, se uită în
sus! Si cred că este încă o mărturie incontestabilă a faptului că cele “fireşti” ale omului sunt înzestrări prin care vedem că Hristos
ne cheamă şi ne aşteaptă (cred că vă aduceţi aminte că om în lb. greacă înseamnă “cel ce priveşte în sus”).
Iisus ne spune: “Ochiul tău este luminătorul trupului. Când ochiul tău este curat, şi trupul tău întreg este luminat; dar când
ochiul tău este rău, şi trupul tău e întunecat. Aşadar, ia seama ca lumina din tine să nu fie întuneric. Prin urmare, dacă tot
trupul tău este luminat, neavând nici o parte întunecată, luminat va fi în întregime, că atunci când te luminează făclia cu
strălucirea ei.” (Luca 11, 34-36). Păstraţi curăţia şi vă veţi face bine vouă!
Arhim. Siluan Vişan - www.crestinortodox.ro
«Niciodată să nu judeci pe nimeni, să ai ochi şi să nu vezi, să ai urechi şi să nu auzi, când fratele tău greşeşte.» Părintele Paisie Olaru

Inălţarea - Ziua izbăvirii - Acest minunat praznic ne dezvăluie întreaga taină a Domnului și DumnezeuOmului Hristos. A luat asupra-I trup [omenesc] pentru ca pe acest trup să-l izbăvească de păcat, de moarte,
de diavol, și să-l ridice, să-l înalţe mai presus de toate Cerurile și să-l așeze pe însuși tronul Domnului Slavei
(Marcu 16,19). De aceea a venit Domnul în această lume, ca să arate că omul este făcut să fie mai presus de
îngeri, de Arhangheli, de Heruvimi, de Serafimi, să fie deasupra lor cu trupul său, cu întreaga sa fiinţă.
Domnul Hristos astăzi S-a înălţat mai presus de toate Cerurile și S-a așezat de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl
(Marcu 16,19). Iar Preasfânta Sa Maică în același fel S-a înălţat cu trupul și trăiește în Ceruri, mai presus de toate
lumile. Ei i se pleacă Heruvimii și Serafimii și o slăvesc ca pe o făptură neasemuit mai mare și mai slăvită decât ei. Aceasta este
puterea, puterea dumnezeiască care este dată oamenilor, care este dată fiecărui om. De aceea Praznicul de astăzi este mare,
minunat, pentru că ne descoperă întreaga taină a întrupării și înomenirii Domnului Hristos, taina fiecărui om, taina mea și a
ta și a fiecăruia, a fiecărei făpturi omenești. Iată, fiecare om este o fiinţă dumnezeiască. Fiecare om este chemat să devină
dumnezeu după har, așa cum spun Sfinţii Părinţi.
(Sf.Iustin Popovici, Cuvinte despre veșnicie)
www.crestinortodox.ro
21 mai – Sf.Constantin și Elena - Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai mult decât soarele l-ai văzut și biruinŃa semnului Domnului bine Ńi-a
descoperit, cu care într-armându-te pe toŃi vrăjmașii i-ai biruit, acum și nouă celor ce ne plecăm genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte Impărate
Constantin, dă-ne nouă, împreună cu buna ta maică, Impărăteasa Elena, ajutor, celor ce cântăm vouă: BucuraŃi-vă, părinŃii creștinilor!
Mormântul Ostașului Necunoscut din parcul Carol - In anul 1923, la îndemnul Societăţii Eroilor,
s-a luat decizia ca jertfa tuturor eroilor necunoscuŃi să fie simbolizată de un monument special: "Mormântul
Ostașului Necunoscut". Trebuiau aduse trupurile mai multor eroi necunoscuŃi și identificată o persoană care să-l
aleagă pe cel care avea să fie îngropat în noul mormânt. In ziua de 5 mai 1923 au fost dezgropate osemintele a
nouă ostași români, din diferite zone ale Ńării. Ȋn ziua de 9 mai, a mai fost adus trupul unui erou necunoscut, din
Chișinău. In ziua de 13 mai 1923, cei zece eroi necunoscuŃi au fost așezati în sicrie și depuși în Biserica
Adormirea Maicii Domnului, din localitatea Mărășești. S-a hotărât să fie ales un orfan de război, elev
începător al unui liceu militar, cu cele mai bune rezultate școlare și un comportament exemplar. A fost ales elevul Amilcar Săndulescu, elev al
Liceului Militar D.A.Sturdza, din Craiova. Ȋndemnat de conștiinŃă a pus mâna pe al patrulea sicriu și a zis: "Acesta este tatăl meu!"
Ingenunchind, s-a rugat: "Doamne, Dumnezeul meu, ai in pază pe toŃi eroii neamului, ai și pe tatăl meu!". Sicriul cu osemintele Eroului
Necunoscut a fost adus în București, iar de la Gara de Nord tras de opt cai până la Biserica Mihai Vodă, unde a stat vreme de aproape două zile.
In ziua de 17 mai 1923, în prezenta familiei regale, Ostașul Necunoscut a fost așezat în Parcul Carol.
Epitaful care acoperă sicriul Ostașului Necunoscut spune: "Aici doarme fericit întru Domnul Ostașul Necunoscut, săvârșit din viaŃă în jertfa
pentru unitatea neamului românesc. Pe oasele lui odihnește pământul României întregite. 1916-1919."
www.crestinortodox.ro
"Nici un popor nu este atât de decăzut încât să nu merite să te jertfești pentru el, dacă îi aparţii cu adevărat."

Lucian Blaga

PARINŢI DUHOVNICEȘTI de la Mănăstirea Sihăstria - Părintele Paisie Olaru - s-a născut la 20 iunie
1897, în satul Stroiești, comuna Lunca - Botoșani, într-o familie cu cinci copii, fiind cel mai mic la părinți. Tatăl
său, Ioan, era pădurar, iar mama sa, Ecaterina, casnică. Din botez a primit numele de Petru. În anul 1921 a intrat
în viața monahală la Schitul Cozancea din apropiere, luând la călugărie numele de Paisie. In anul 1943 a fost
hirotonit diacon, iar in anul l947, preot, fiind pentru puțin timp egumen la schitul de metanie. În toamna aceluiași
an, se retrage la Mănăstirea Sihăstria, devenind duhovnic al întregii obști, până la sfârșitul vieții sale. Între anii
1972 - l985 s-a nevoit ca sihastru la Schitul Sihla, iar în ultimii cinci ani a locuit în chilia sa de la Sihastria, fiind
bolnav, până s-a mutat la Domnul în zorii zilei de 18 octombrie 1990, la vârsta de aproape 94 de ani, lăsând moștenire ucenicilor săi
pilda vietii sale de adevărat monah și părinte duhovnicesc.
„Dă-le, Doamne, un colţişor de rai!“

“Să nu faci tot ce poţi, să nu spui tot ce ştii, să nu crezi tot ce auzi.”
Programul săptămânii 17 mai - 24 mai 2015
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
17 mai
17 mai
18 mai
19 mai
20 mai
20 mai
21 mai
22 mai
22 mai
23 mai
23 mai
24 mai
24 mai

ORA
8 - 12
17 - 18
17 – 18
9 - 10
17 - 19
8 - 12
9 - 11
17 – 18
8 – 11
17 – 18
8 - 12
17 - 18

Părintele Paisie Olaru (+1990)

Slujbe
- Sf. Liturghie (Duminica Orbului din naștere) – Pr.Dragoș
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoș
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoș
- Vecernia Ȋnălţării Domnului, Sf.Constantin și Elena și Litia - Pr.Dragoș
- Sf. Liturghie (Ȋnălţarea Domnului și Ziua Eroilor ) – Pr.Dragoș
- Taina Sf.Maslu
- Slujba acatistului – Pr.Dragoș
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoș
- Vecernia Duminicii a VII-a după Paşti – Pr.Dragoș
- Sf. Liturghie (Duminica Părinţilor Sinodului I Ecumenic) – Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu

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 )

