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Și când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum, cerșind. Si, auzind el mulțimea care trecea, întreba 

ce e aceasta. Și i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. Și el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ți milă de mine! Și 

cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ți milă de mine! Și 

oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; și apropiindu-se, l-a întrebat: ”Ce voiești să-ti fac?” Iar el a zis: ”Doamne, 

să văd!” Și Iisus i-a zis: ”Vezi! Credinţa ta te-a mântuit”.                                                                (Luca 18, 35-42) 
 

Şi cei ce mergeau înainte îl certau ca să tacă, dar el cu atât mai tare striga: «Fiule al lui David, miluieşte-mă!»“ Aţi 

recunoscut în cuvintele de mai sus, credem, strigătul sfâşietor al orbului din Ierihon. În ele se cuprind, deodată, strigătul 

întregii omeniri şi al fiecăruia dintre noi. Minunea vindecării orbului din Ierihon este, desigur, un eveniment concret, real, o 

vindecare circumcisă itinerarului pământesc-istoric al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar, ca în cazul tuturor 

vindecărilor, nu trebuie să privim izolat această minune, ci să ne dăm seama că ea, alături de toate celelalte, anunţă Marea 

Vindecare, adică mântuirea neamului omenesc. Vindecarea orbului a fost săvârşită cu puţin timp înainte de patimi, 

moarte şi înviere, evenimente prin care se va pecetlui lucrarea de mântuire (vindecare) a omenirii din robia păcatului şi a 

morţii, inclusiv, aşadar, din orbirea în care se zbătuse până atunci. 

Prin strigătul ierihoneanului, „Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă!“, înţelegem, desigur, durerea lui, dar şi faptul că era 

portavocea neamului omenesc. Strigătul lui nu este, însă, doar al omenirii de până la el, sau al celei contemporane lui. 

Este suspinul tuturor oamenilor, până la sfârşitul veacurilor. În acest sens am spus că este şi strigătul nostru, al fiecăruia. 

Spre deosebire de semenul nostru din Ierihon, care suferea de o orbire fizică, cu un anumit diagnostic, care - cu mijloacele 

moderne de astăzi - ar putea fi acum vindecată, noi suferim, trebuie să recunoaştem smerit, de o orbire mult mai gravă, 

cea a ochilor sufletului, pe care numai Mântuitorul ne-o poate vindeca. În suspinul ierihoneanului recunoaştem propriul 

nostru suspin: ca şi el, ne dăm seama că numai Iisus, Fiul lui David, ne poate lecui. Desigur, fără a ne exclude pe noi, preoţii, 

mărturisim acum că ori de câte ori recitim acest episod (la fel şi altele similare) simţim în strigarea lui şi suspinul frăţiilor 

voastre, mai ales a celor pe care vă ştim că aveţi o suferinţă fizică sau sufletească mai grea, o problemă de familie mai 

delicată etc. Privindu-vă în aceste momente, parcă vă auzim multora strigarea, chiar nerostită cu voce tare: Iisuse, Fiul lui 

David, miluieşte-mă, ajută-mă să mă însănătoşesc! Sau: Vindecă, Doamne, pe cei din familie: tata, mama, fratele, copilul. 

Sau: ajută-mă să-mi găsesc un serviciu, să pot supravieţui, să-mi plătesc datoriile; să găsesc un om de caracter pentru 

căsătorie; să văd şi să înţeleg mai bine rostul vieţii mele pe pământ, că uneori mă simt parcă orb. În rezumat: miluieşte-mă, 

mântuieşte-mă! Sunt strigăte justificate, cu probleme şi dureri personale, pe care le rostim deseori, privind spre cer. Dar, 

strigând pentru noi şi cei dragi ai noştri, să nu uităm a striga şi pentru durerile neamului nostru românesc, pentru 

orbirea lui, pentru decăderea lui, pentru suferinţele de tot felul, dar, mai presus de toate, pentru mântuirea lui. Făcând aşa 

vom urma pilda tuturor sfinţilor români, dar şi a altor iluştri înaintaşi, care, uitând de ei şi durerile personale, şi-au identificat 

idealurile cu idealul naţiunii, acela de a vieţui ca un popor demn, nerobit nici de străini, nici de boli, nici de patimi! 

Prof. Univ. Vasile Gordon – www. ziarullumina.ro 

 

Deci să avem în suflet credință curată, puternică, ortodoxă, așa cum aveau mamele și înaintașii noștri. Credința noastră 

să nu fie îndoielnică, șovăitoare și fățarnică, cum sunt mulți dintre creștinii care cred numai cu gura și la biserică vin doar la 

Sfintele Paști și când au vreo înmormântare în familie, iar acasă abia fac câteva cruci și zic "Tatăl nostru" seara și dimineața. 

Ce minuni poate să facă o asemenea credință? Iată de ce Dumnezeu nu ne împlinește multe din cererile noastre. 

Credința noastră să nu fie numai așa, de ochii satului și ai rudelor, căci credința puțină aduce și roade puține. Ci 

credința noastră să fie vie, activă, fierbinte, statornică și lucrătoare, adică să se arate nu prin cuvinte, ci prin fapte bune. 

Creștinul bun se roagă mult și cu stăruință, până îl miluiește Dumnezeu. Creștinul bun nu lipsește de la biserică, mai ales 

în sărbători. Creștinul bun iartă pe dușmani, miluiește pe săraci, cercetează pe bolnavi, este smerit și blând cu toți oamenii. 

Creștinul bun nu se îmbată, nu-și ucide copiii, nu dă divorț de soția lui, nu se lasă biruit de cumplitul păcat al desfrânării, 

nu fură, nu înjură, nu spune minciuni, nu judecă pe alții. 

Siliți-vă să deveniți creștini buni, așezați, tari în credința ortodoxă, ascultători de Biserică, milostivi și iubitori de 

Dumnezeu și de oameni. Nu ascultați de creștinii sectari care dezbină Biserica lui Hristos și duc pe mulți la pierzare cu 

reaua lor credință. Nu-i ascultați, nu discutați cu ei, nu vă duceți la adunările lor, rupte de Biserică. Apoi feriți-vă de creștinii 

robiți de patimi, de cei care nu se roagă, care nu merg la biserică, nu se spovedesc și nu se împărtășesc cu anii. 

Credința sporește în sufletele noastre prin milostenie și prin citirea cărților sfinte. Fără rugăciune nu putem spori în 

credință, iar fără cunoașterea Sfintei Scripturi și a învățăturii de credință ortodoxă nu vom cunoaște bine credința adevărată, 

și unii pot fi ușor amăgiți de secte. Să-L rugăm pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, să ne întărească în dreapta credință, în 

rugăciunea stăruitoare și în milostenie, virtuți care stau la temelia mântuirii noastre, de care să ne învrednicească bunul 

Dumnezeu pe toți. Amin.                                                              Părintele Ilie Cleopa – www.crestinortodox.ro 
 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Programul săptămânii  27  ianuarie  –  3 februarie  2019 

Duminică       27  ianuarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea orbului din Ierihon)  – Pr.Dragoş 

Duminică       27  ianuarie 17– 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni                28  ianuarie         17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți              29  ianuarie 17 – 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Trei Ierarhi – Pr.Dragoş 

Miercuri         30  ianuarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan)  – Pr.Dragoş 

Joi                   31  ianuarie  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri             01  februarie          9 – 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri             01  februarie         17 - 18 - Vecernia Întâmpinării Domnului – Pr.Dragoş 

Sâmbătă         02  februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Întâmpinarea Domnului) şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş 

Sâmbătă         02  februarie 17– 18 - Vecernia Duminicii a 32-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică       03  februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a lui Zaheu)  – Pr.Ticu 

Duminică       03  februarie 17– 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

 

   Dacă vreţi să ajutaţi parohia Mărţisor  prin direcţionarea a 2 % din impozitul anual din 2018, o puteţi face 

completând de la biserică formularul 230 cu datele personale. ( Formularul 230 se poate descărca ṣi de pe pagina 

parohiei: www.parohiamartisor.ro la sectiunea:  Donaţii 2%) . Termen limită de depunere: 15 martie 2019 

 Luni, 28 ianuarie – Sf.Cuv.Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; 

          Miercuri, 30 ianuarie – Sf.Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan;  

                Joi, 31 ianuarie – Sf.Doctori fără de arginţi: Chir şi Ioan; 

                         Sȃmbătă, 2 februarie – Întâmpinarea Domnului; 

                                    Duminică, 3 februarie – Sf.şi Dreptul Simeon şi Sf.Proorociţă Ana. 

                                               
28 ianuarie – Sf.Cuv.Efrem Sirul (+373) - Poticnitu-te-ai, deşteaptă-te; ai căzut, scoală-te; roagă-te şi cere; cazi, 

năzuieşte, caută pe Cel ce voieşte să te mântuiască, trezeşte-te, ca să nu cazi iarăşi, iar de vei şi cădea, să te scoli din 

nou. Doborât fiind, îndreptează-te, iar de ai greşit, întoarce-te. Iar după ce te-ai vindecat, poartă-te sănătos totdeauna, 

şi dacă te-ai mântuit, fereşte-te de boala de care ai fost biruit, ca să nu te ardă focul pe care abia l-ai stins. Să nu cazi în 

spurcăciunea din care te-ai ridicat. Să nu te asemeni porcilor, care se bucură de spurcăciune. Să nu te asemeni câinilor, care îşi 

mănâncă murdăriile. Că nimeni, punându-şi mâinile pe plug şi căutând înapoi, nu va fi îndreptat în Împărăţia cerurilor.Nimeni, 

după ce se spală şi iarăşi aleargă la spurcăciune, nu se face curat. 

Unul este Hristos, una credinţa, unul este darul, una este Patima, una Moartea, una Învierea. Şi nu se cade Celui ce S-a 

junghiat, iarăşi să se mai jertfească, nici altă izbăvire să se mai facă pentru tine. Slobozitu-te-ai, apoi nu te mai face rob prin 

voia ta. Spălatu-te-ai, nu te mai spurca iarăşi. Peste fire, în păcate aflându-te, să nu deznădăjduieşti nicidecum, fără numai 

să te pocăieşti şi te vei mântui. Întru Iisus Hristos, Domnul nostru, a Căruia este slava, acum şi pururea şi în vecii vecilor! 

Amin”.                                                                                       (din: Cele şapte plansuri ale Sfântului Efrem Sirul, 

Ed.Bizantina) 

 

   Sf.Isaac Sirul:    “Calea lui Dumnezeu e Crucea de fiecare zi, căci nimenea nu s-a suit la cer cu răsfăţul” 

 

                    28 ianuarie – Sf.Cuv.Isaac Sirul (+700) – este un sfânt cuvios episcop sirian, cunoscut pentru nevoinţele  

                  sale stricte şi pentru scrierile sale ascetice. S-a născut în regiunea Qatarului sau a Bahreinului actual, pe coasta  

                  vestică a Golfului Persic. Pe când era destul de tânăr, el a intrat în mănăstirea Mar Matei, împreună cu fratele  

                  său. Datorită vieţii lui sfinte, a învăţăturilor şi nevoinţelor sale, părinţii din mănăstire au voit să îl pună  

                   stareţ, însă acesta a refuzat, iar monahii l-au ales în schimb ca stareţ pe fratele său. Râvnind după nevoinţe  

                   mai aspre, cuviosul Isaac s-a retras în pustie. Remarcat de catolicosul Gheorghe I (658-680), care l-a  

                   hirotonit episcop de Ninive, după 5 luni a renunţat de bunăvoie – dorind să se întoarcă în pustie şi neputându-

se acomoda cu viaţa din lume. Retrăgându-se din scaunul episcopal, Sf.Isaac a plecat spre sud, în sălbăticia Muntelui 

Matout (probabil în regiunea Kuzistan din Iran), un refugiu al anahoreţilor. Acolo a trăit în singurătate mulţi ani, nevoindu-se 

în post, rugăciune şi studiul Sfintei Scripturi. Se hrănea doar cu puţină pâine şi legume nefierte. Sfântul Isaac a fost şi unul 

din puţinii sfinţi răsăriteni care au ajuns pe o asemenea treaptă duhovnicească, încât a îndrăznit să se roage chiar şi 

pentru demoni. Din pricina multelor nevoinţe şi a studiului intens, a ajuns să orbească. Orbirea, precum şi vârsta înaintată l-

au obligat să părăsească pustia şi să se retragă la Mănăstirea Rabban Shabur, unde a adormit cu pace, la o vârstă înaintată şi 

unde a fost şi înmormântat.                                                                                                                             https://doxologia.ro 

 

 

"Doamne si Stapanul vietii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie si al grăirii in deşert nu mi-l da mie; iar duhul 
curatiei, al gândului smerit, al răbdării si al dragostei, dăruieste-mi-l mie, slugii Tale! Asa, Doamne, Impărate, dăruieste-mi ca să-mi văd 
greselile mele si să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat esti in vecii vecilor. Amin."                                      Sf.Efrem Sirul 

 

 

2 februarie-Întâmpinarea Domnului este prăznuită la 40 de zile de la nașterea lui Hristos, pe 2 februarie. Mântuitorul este dus la 
Templu de Fecioară Maria și dreptul Iosif pentru împlinirea Legii, care prevedea ca orice întâi născut de parte bărbătească să fie 
afierosit lui Dumnezeu în a 40 a zi de la naștere. În acest moment se făcea și curățirea mamei. În Templu sunt întâmpinați de dreptul 
Simeon și prorocița Ana. dreptul Simeon a făcut parte din traducatorii Pentateuhului din limbă ebraică în greacă. În momentul în care a 
ajuns la textul "Iată Fecioara va lua în pântece și va naște fiu“, a înlocuit termenul "fecioara” cu "femeie”. Pentru necredința sa, 
Dumnezeu i-a făgăduit că nu o să moară până nu va vedea pe Mesia născut din Fecioară (Luca 2, 25-26). În Răsărit această sărbătoare 
s-a introdus în penultimul an al domniei împăratului Justin I (526), iar generalizarea ei s-a făcut în cursul secolului VI, începând din anul 
534, când împăratul Justinian a schimbat data sărbătorii de la 14 februarie la 2 februarie (40 de zile socotite de la 25 decembrie, noua dată 
a sărbătorii Nașterii Domnului). Întâmpinarea Domnului sau aducerea Lui spre închinare a rămas ca pildă și la noi, ca îndatorire a mamelor 
de a aduce pruncii la biserică, la patruzeci de zile după naștere, pentru molifta de curățirea lor și închinarea pruncilor la sfintele icoane.   




