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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 le-au 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) 
 

Iată darul cel mare al lui Hristos: ne binecuvântează cu această minunată, supranaturală putinţă de a răsturna principiile 

termodinamicii, ecuaţia personală; ne vedem aşa cum suntem (şi fără a fi nevoie să recurgem la ipoteza unui corp astral), 

nu cum ne plăcea a ne socoti (la fereală de orice posibilă învinuire); înzestraţi numai cu drepturi şi calităţi, neprihăniţi, 

stăpâni ai lumii, superiori tuturor imbecililor, răufăcătorilor şi neînţelegătorilor de pe glob şi îndeosebi celor din câmpul 

energetic al imperialei noastre persoane, încântătoarea iluzie încetează. 

Creştinului începe - sub acţiunea darului - a-i fi silă şi groază de el. (Aşa cum, foarte probabil, le este şi altora.) El nu se 

mai consideră drept şi îndreptățit, având neîncetat dreptate şi îndurând necazuri şi nevoi numai din culpă celorlalţi şi exclusiv 

datorită urilor neîmpăcate, nu mai crede că-i este îngăduit orice, revenindu-le celorlalţi numai sarcina de a-l admira şi ridică 

în slăvi. 

Să văd. Să mă văd, adică. Să mă pot osândi eu, acum, înainte de obştească judecată, la fel de fără părtinire ca 

atunci. De nu şi mai sever, pentru că Dreptul Judecător va fi, oricum, blând şi milostiv; aşa-i este firea. Judecata de Apoi 

prealabilă şi pregătitoare o putem cugeta a fi supremă harisma acordată creştinului, căci este cea mai utilă şi de priinţa 

prezentării noastre la Judeţ în condiţii cât mai uşurătoare mandatului încredinţat îngerilor celor buni. 

Să văd. Să văd cu ochii trupeşti. Mai larg: să-mi fie întreg trupul sănătos şi să funcţioneze fără greş, informat de cele cinci 

simţuri neştirbite. Şi mai larg: să văd slobod, neferecat în strânsura abjectă a concentrării privirii mele asupra paielor 

(ori şi bârnelor) din ochii vecinilor mei. Să desprind toate splendorile lumii; să mă bucur, să mă delectez, să mă curăţesc, 

să mă înalt, să mă consolez prin ele. Să-mi fie izvor de exaltare şi fericire, de punere sub obroc a ticăloşiilor şi smintelilor 

care-mi dau concentric asalt. Să mă văd pe mine precum sunt: din exterior, cu ochi străini, descotorosit de milă. Să-mi ţin 

ochii neclintit deschişi (cu pleoapele împiedicate în clipsuri ca eroul Portocalei mecanice atunci când i se face reeducarea) şi 

îndreptaţi mai vârtos asupră-mi. Hristos ne transmite ceva din lumina Lui; s-ar zice că putem mânui o făclie, o lanternă, 

un laser şi încă de pe acest tărâm putem cunoaşte neasemuita senzaţie a descoperirii noastre totale. Experienţele relatate de 

doctorul Moody creştinul le poate realiza fără a fi nevoie de moarte clinică. El se poate părăsi, străbate carapacea oarbă a 

şinei - parcă plutind, aşijderea pacienţilor doctorului Moody, pe deasupra chipului său trupesc -, se poate învoi unei cercetări 

de unde să lipsească orice complezenţă, înduioşare sau orice alt subterfugiu al eului vechi, incapabil a vedea clar şi la rece. 

Fie ca aceasta însuşire dată de Hristos fiecărui om (Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume) să 

ne pricepem a o pune în practică, mulţumind Celui care ne-a încredinţat-o, spre desferecarea noastră din cătuşele întunecimii. 

"Eu sunt Lumina lumii." 

Biruitorule al beznei, scoate-ne din îngusta, neagra puşcărie unde singuri, de proşti şi răi ce suntem, ne-am înzidit! 

Părintele Nicolae Steinhardt - Din „Dăruind vei dobândi”, Editura Mănăstirii Rohia 
 

 

Nu te lua după ce văd ochii. Căci ochii văd cele de deasupra, nu cele din adânc; văd veșmântul, nu miezul; văd 

actorul, nu omul; văd omul, nu pe Dumnezeu. Mintea binecuvântată vede ceea ce ochiul nu poate vedea; vede adâncurile de 

sub suprafață, vede miezul de sub veșmânt, vede omul de dincolo de actor, și pe Dumnezeu dincolo de om. Cele ce nu se 

văd sunt pentru cei maturi; cele ce se văd sunt pentru copii. Toate profunzimile și înălţimile ființei sunt nevăzute; tot 

miezul, toată esența și tot rostul tuturor lucrurilor este nevăzut-nevăzut pentru ochiul simțitor, dar văzut pentru ochiul 

lăuntric, pentru vederea dumnezeiască din lăuntrul nostru, iar aceasta este mintea. Într-un cuvânt, ochiul trupesc vede 

semnele sau chipurile, iar mintea vede duhul și rostul.                     Sfântul Teofan Zăvorâtul -  www.crestinortodox.ro 
 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              Programul săptămânii 3 iunie  –  9 iunie 2019 

Duminică            2 iunie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a orbului din naştere) – Pr.Ticu 

Luni                    3 iunie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți                  4 iunie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri             5 iunie 9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Miercuri             5 iunie          17 - 18 -  Vecernia Înălţării Domnului – Pr.Dragoş 

Joi                        6 iunie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Înălţarea Domnului) şi parastas pentru eroi – Pr.Dragoş 

Vineri                  7 iunie            9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                  7 iunie          17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe – Pr.Dragoş 

Sâmbătă              8 iunie 8 – 11 -  Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Dragoş 

Sâmbătă              8 iunie          17 - 18 -  Vecernia duminicii a VII-a după Paşti – Pr.Ticu 

Duminică            9 iunie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Sf.Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) – Pr.Ticu 

Duminică            9 iunie         17 – 18 -  Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

 

 Duminică, 2 iunie -  Sf.M.Mc.Ioan cel Nou de la Suceava. 

               Marţi, 4 iunie – Sf.Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; 

                           Joi, 6 iunie – Înălţarea Domnului; Ziua eroilor: 

                                   Duminică, 9 iunie -  Sf.Părinţi de la Sinodul I Ecumenic. 

 Ziua eroilor la …. Mărţişor în 1942                                                                                 (Din arhiva parohiei Mărţişor) 

Ȋn ziua de 24 mai 1942, după Sf.Liturghie de la Cărămidarii de Jos, Consiliul parohial s-a întrunit în Paraclisul parohiei 

din Str.Prelungirea Mărţișor nr.15 pentru a lua în discuţie, pentru nou înfiinţata enorie, proiectele propuse pentru construirea 

bisericuţei –capele pe terenul de numai 800 mp situat pe strada Prelungirea Mărţișor nr.10, donat de dl. avocat Gheorghe 

M.Alexandrescu. Se dorea ca biserica “să fie închinată jertfei de totdeauna a ostașilor noștri și construită numai din obolul 

netrâmbiţat al mulţimii anonime”. Proiectanţilor li s-a cerut realizarea unei biserici simple, în stil românesc. Au fost 

prezentate 3 proiecte, ale domnilor arhitecți: Manolescu, Bartolazi și Călugăreanu, toate gratuite. După analizarea proiectelor, 

a fost ales proiectul domnului arhitect Ştefan Călugăreanu ca fiind : “ cel mai românesc, cel mai simplu, frumos [și] 

încăpător”, cu  ușă la Sf.Altar. Primul proiect propus de arhitectului Călugăreanu, prezenta o biserică în formă de navă cu 

dimensiunile: 7.08 m lăţime, 17 m lungime, cu un pridvor deschis cu 4 coloane, în lungime de 3 m și fără turlă pe pronaos. Al 

doilea proiect al domnului Călugăreanu prezenta contraforţi de 85 cm, care puteau susţine o turlă din lemn. Se dorea ca 

punerea temeliei să se facă cȃt mai curȃnd, în iulie 1942. Părintele Mihai Tătărâm a intervenit ca de acum parohiei să i se 

zică “Sf.Gheorghe” – după numele ctitorului Gh.M.Alexandrescu şi “Mărţişor” – după numele cartierului. 

Parohia a solicitat Primăriei un ajutor în bani pentru construirea “unei bisericuţe – capelă” pe care doresc să o închine 

“jertfei de totdeauna a ostașilor noștri”. 

Ȋn data de 12 noiembrie 1949 în faţa bisericii a fost pusă o cruce din piatră de la fosta fântână “a celor trei olteni” 

din Mărţişor (Constantin Şerban, Ion Simigiu şi Ion Militaru), de care pomeneşte şi Tudor Arghezi în articolul “Aşezământul 

Mărţişor” în 1943: “Puţul celor trei olteni” adormiţi întru Domnul, grădinari şi precupeţi din vechea luncă”,  cu inscripţia: 

“în amintirea și  spre pomenirea tuturor morţilor știuţi și neștiuţi ai cartierului Mărţișor (ostași și cei de morţi năpraznice)”.        

 

A TRĂI CU SFINŢII NU ESTE TOTDEAUNA UŞOR - Cu Dumnezeu, omului 

nu-i este totdeauna uşor. Tot aşa, a trăi cu sfinţii nu este totdeauna uşor. Mulţi 

gândesc naiv că viaţa cu sfinţii este plăcută şi plină de bucurie; le pare rău că sunt 

înconjuraţi de păcătoşi şi visează să întâlnească vreun sfânt. Din întâlniri ocazionale, care 

adesea umplu câte un suflet îndurerat cu o luminoasă nădejde şi cu puteri noi, ei trag 

concluzia că a petrece cu sfinţii întotdeauna înaripează astfel sufletul. Este o înşelare. 

Nici un sfânt nu poate slobozi sufletul de neapărata luptă cu păcatul ce trăieşte 

în noi. El poate a împreună-lucra cu rugăciunea, a ajuta prin cuvânt şi povaţă, a îmbărbăta 

prin pilda sa, dar nu poate a slobozi de trudă şi de nevoinţă. Iar când sfântul ne cheamă 

şi ne atrage spre a trăi după porunci, el poate apărea ca “aspru”. Iată că unii au şi spus-o şi 

până astăzi spun despre Însuşi Hristos că: “Greu (aspru) este cuvântul acesta; cine poate 

să-l audă?” (Ioan 6:60). Aşa şi cuvântul sfinţilor, când cer de la noi paza poruncilor 

în curăţie, devine peste puteri şi “aspru”.         Cuv.Siluan Athonitul – Arhim.Sofronie, Ed.Reîntregirea, 2009. 
 

 

Hristos a înviat!    de Vasile Militaru 
Hristos a înviat! Ce vorbă sfântă! 

Îţi simţi de lacrimi calde ochii uzi 
Şi-n suflet parcă serafimii-ţi cântă 
De câte ori creştine o auzi. 

Hristos a înviat în firul ierbii, 
A înviat Hristos în Adevăr; 
În poieniţa-n care zburdă cerbii, 
În florile de piersic şi de măr. 

În stupii de albină fără greş, 
În vântul care suflă mângâios, 
În ramura-nflorită de cireş, 
Dar vai, în suflet ţi-a-nviat Hristos? 

Ai cântărit cu mintea ta creştine 
Cât bine ai făcut sub cer umblând, 
Te simţi măcar acum pornit spre bine 
Măcar acum te simţi mai bun, mai blând? 

Simţi tu topită-n suflet vechea ură? 
Mai vrei pieirea celui plin de Har? 
Ţi-ai pus zăvor pe bârfitoarea-ţi gură? 
Iubirea pentru semeni o simţi jar? 

O, dacă-aceste legi de-a pururi sfinte 
În aur măcar azi te-au îmbrăcat 
Cu serafimii-n suflet imn fierbinte 
Ai drept să cânţi: Hristos a înviat! 

 

 

6 iunie - Înălţarea Domnului - Adesea Înălțarea lui Hristos, ca și Învierea lui au fost înțelese ca fiind niște 
lucrări ale Tatălui asupra Fiului Său. Moartea lui Hristos nu a avut ca țintă satisfacerea onoarei jignite a 
Tatălui, ci transfigurarea firii omenești. De aceea atât în Înviere cât și în Înălțarea Sa, Hristos nu este pasiv.  

 Evanghelistul Luca spune că Hristos i-a luat pe ucenicii Săi, i-a dus spre Betania și acolo Și-a ridicat 
mâinile, i-a binecuvântat și pe când îi binecuvânta, S-a depărtat de ei și S-a înălțat la cer (Luca 24,50-51). Nu 
trebuie să înțelegem că acesta a fost ultimul act al lui Hristos în lume, El nu devine absent în creație. 
Înălțarea lui Hristos nu înseamnă retragerea din creație, El continuă să fie prezent și lucrător prin Sf. Duh.  

 Temei pentru credința în Înălțarea lui Hristos avem și în Evanghelia lui Marcu, în versetul 19 din capitolul 
16, unde se spune că Iisus Hristos S-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta Tatălui. Astfel, Tatăl îl iubește 
pe Fiul în Sfântul Duh nu doar ca Dumnezeu ci și ca om. Prin acesta trebuie să înțelegem că toți cei care ne-
am unit cu Hristos, devenim părtași la această iubire dumnezeiască.  

 Hristos prin Înălțarea Sa, nu arată doar unde trebuie să ajungă omul, ci se face cale și putere, ca 
omul să ajungă la această stare. Așa putem înțelege paradoxul: Hristos este înălțat și în drum spre 
înălțare cu fiecare dintre noi.                                                       Adrian Cocosila      www.crestinortodox.ro 

 




