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25 mai 2014
Duminica a 6- a după Paști
( a Orbului din naştere )
„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, Eu sunt Lumina lumii. 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... 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.... Şi era sâmbătă în ziua aceea... Deci iarăşi îl întrebau
şi fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis... 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... Dacă
este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu: că fiind orb, acum văd... Tocmai în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de unde este şi El
mi-a deschis ochii. Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui,
pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.”
(Ev. Ioan 9, 1-38)
Ne va părea, poate, neplăcut răspunsul, dar acesta este adevărul: orbirea sufletească ne vine, fraţilor, prin ochii trupului.
Ochii sunt cei doi luminători ai feţei, dar şi două punţi prin care păcatul este adus din afară înlăuntrul sufletului. După
Sfântul Vasile cel Mare "ochii sunt cele două mâini netrupeşti întinse înainte, cu care sufletul atingându-se de departe de acelea pe
care nu le poate atinge cu mâinile trupului, le cuprinde cu ochii şi le aduce la sine". Dacă privirile ochilor sunt nestăpânite, ele
îndeamnă sufletul la gânduri urâte şi la fapte necuviincioase.
Pentru a ne descurca în această lume, ne sunt daţi şi ochii aceştia trupeşti, ca să vedem pe unde mergem, să ne informăm şi
să cunoaştem realităţile de aici şi să ne bucurăm în chip nevinovat de toate lucrurile bune şi frumoase care ne înconjoară. Dar nu
numai atât. Aceşti ochi trupeşti ne sunt daţi şi ca să-i ţinem mereu în legătură cu ochii cei luminoşi ai sufletului nostru, prin
care putem înţelege rostul cel adevărat al existenţei şi în acest fel să putem cunoaşte pe Însuşi Stăpânul vieţii, pe Cel care a zis: "Eu
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa". De aceea, pe lângă multele griji ale vieţii noastre pământeşti, să nu uităm niciodată de văzul
cel dinlăuntru, de ochii cei sufleteşti, ca nu cumva să fie umbriţi sau întunecaţi de patimi, ci să fie curaţi şi luminoşi ca ochii
pruncilor sau chiar că ochii îngerilor. Şi dacă se spune despre unele lucruri sau fiinţe că ne sunt dragi ca lumina ochilor, apoi cu atât
mai mult trebuie să ne fie dragă lumina sufletului nostru, partea aceasta din noi care dă sensul şi esenţialul fiinţei omeneşti.
Mare primejdie este pentru fiecare dintre noi atunci când suntem cu sufletul bolnav, când suntem orbiţi de patimi şi nu
ne dăm seama că suntem bolnavi. "Dacă aţi fi orbi n-aţi avea păcat. Dar acum ziceţi: Noi vedem. De aceea păcatul rămâne
asupra voastră", le zice Mântuitorul fariseilor (Ioan 9, 41). Cu alte cuvinte, Iisus le spune: "Dacă v-aţi recunoaşte orbi, n-aţi avea
păcat, pentru că M-aţi ruga să vă vindec. Dar voi pretindeţi că vedeţi adevărul, când de fapt sunteţi orbi şi nu voiţi să fiţi vindecaţi
de Mine". Când omul îşi dă seama că este bolnav cere un sfat de la cineva, aleargă la doctor, se roagă lui Dumnezeu - face ceva
ca să scape de boală care îi ameninţa sănătatea. Dar dacă rămâne nepăsător, boala progresează şi într-o bună zi cade la pat şi
moare. Tot aşa se întâmplă şi cu boala cea dinlăuntru, cu orbirea sau chiar cu moartea sufletului. Părintele Sofian www.crestinortodox.ro
“Pentru unii oameni, botezul creştin a rămas doar o formalitate. Cât sunt de actuale, în acest caz, cuvintele
Sf. Chiril al Ierusalimului: "Mulţi se botează ca şi Simon Magul. Şi-a cufundat trupul în apă, dar nu şi-a
luminat inima cu Duhul. Trupul s-a coborât şi s-a ridicat iarăşi, dar sufletul nu s-a îngropat împreună cu
Hristos şi nici nu s-a sculat împreună cu El“ (Procateheza, 2). Aşadar, timpul vieţii este deosebit de preţios
pentru limpezirea noastră. Să nu ne prindă ceasul morţii ca şi cum am fi nebotezaţi, "orbi“, ci văzători (adică
înţelegători) ai sensurilor vieţii. Mântuitorul ne cheamă cu stăruinţă spre vieţuire luminoasă: "Încă puţină
vreme Lumină este cu voi. Umblaţi cât aveţi lumină, ca să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă în
întuneric nu ştie unde merge. Cât aveţi lumină, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai Luminii“ (Ioan 12, 35-36).
Amin. “
Pr. prof. Dr.Vasile Gordon

1933 - 2014

Părintele Protosinghel Gherontie Puiu, duhovnicul mănăstirii Caraiman din Buşteni, a
trecut la Domnul în dimineata zilei de 22 mai 2014, la vârsta de 81 de ani.
odihnească!

27 mai – Sf.Mărturisitor Ioan Rusul (+ 1730) - “Sfântul Ioan Rusul este un tânăr, care ne învaţă prin
viaţa lui, e un tânăr ce ne arată care este adevărata cale de urmat în această viaţă, care ne arată că trebuie să ne
închinăm singurului şi adevăratului Dumnezeu, Creatorul întregului univers, şi nu la dumnezei făcuţi de mâna
omenească; care ne arată că poftele şi patimile trupului sunt gunoaie ce ne omoară trupul şi sufletul, că
totul este trecător, că aurul este credinţa, dragostea curată, sfântă faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni; care ne
arată că cea mai grea luptă în această lume este lupta cu păcatul şi cu diavolul, iar lupta cea mai
importantă este lupta pentru mântuire, şi nu lupta pentru comorile cele pieritoare ale acestei lumi; care ne
învaţă să urâm păcatul, dar nu şi pe cei care cad în el.” Pr,Gheorghe Nicolae - Paraclisul Spitalului Polizu
"Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu" Sf. Atanasie cel Mare, episcop de Alexandria (+ 373)
ȊnălŃarea Domnului - „De ce a luat asupra Sa trup, de ce S-a ȋntrupat, de ce a devenit om? A
luat asupră-I trup pentru ca acest trup să-l izbăvească de păcat, de moarte, de diavol, si să-l ridice,
să-l inalte mai presus de toate Cerurile si să-l aseze pe insusi tronul Domnului Slavei (Marcu 16,19).
Acesta este ȋntreaga cale a Dumnezeului-Om, a Domnului Hristos, ȋntreaga Sa cale ȋn această lume si ȋn
această viață, pentru ca aceasta să fie calea fiecăruia dintre noi, a fiecărui trup omenesc. Si marele sfânt
praznic de astăzi chiar aceasta arată: Cât de lungă este călătoria trupului nostru in această lume, de unde
ȋncepe si unde se termină. Incepem de la nașterea pe pământ, ca să ȋncheiem deasupra tuturor Cerurilor,
deasupra ȋngerilor si Arhanghelilor, Heruvimilor si Serafimilor. Lucruri minunate se petrec cu omul, cu
neamul omenesc, pentru aceea că Dumnezeu a devenit om si a intrat ȋn matca vietii noastre omenesti.
Aceasta este măretia omului, măretia dumnezeiască a omului! De aceea a venit Domnul ȋn această lume,
ca să ȋmplinească această mare si negrăită minune, ca să arate că omul este făcut să fie mai presus de
ȋngeri, de Arhangheli, de Heruvimi, de Serafimi, să fie deasupra lor cu trupul său, cu ȋntreaga sa ființă. Și
tu si eu suntem chemati să cunoaștem totdeauna, să ajungem să simtim necontenit, că Domnul Hristos este
Inceputul si Sfârsitul fiintei noastre, al intregii noastre fiinte, al vietii noastre. Prin El să incepem, prin El
să incheiem toate. Si acest sfârsit este sfârsitul nesfârsit/ sfârsitul cel fără de sfârsit; acesta este capătul care
nu are sfârsit. Căci devenind al lui Hristos, tu devii dumnezeiesc si nemuritor. Acesta este rostul
Bisericii lui Hristos, acesta este telul fiecărui crestin, aceasta este calea lui, sensul lui – DumnezeuOmul Hristos. Si tu esti chemat să devii după har dumnezeu-om. Să-L trăiesti pe Domnul Hristos ca pe
tine insuti, să ajungi să-L traiesti neȋncetat ca pe tine insuti, ca El neȋncetat să trăiască ȋntru tine si să răsune
Evanghelia Sf.Apostol Pavel: Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieste ȋntru mine (Galateni 2,20).”
Cuviosul Iustin de Celie (Popovici), Cuvinte despre veșnicie – www.razbointrucuvant.ro

ANUNT: Duminică, 1 iunie 2014, la orele 16.00, sunteţi invitaţi la parohia Apărătorii Patriei II –
„Sf.Ambrozie „ (Str. Lunca Bârzeşti, nr. 3) să participaţi la finala celei de a IV-a ediţii a Festivalului
de pricesne „Blândul Păstor”, organizată de parohia Apărătorii Patriei II, și totodată să susţineţi
reprezentantul parohiei noastre, pe domnișoara Andreea Pîrvulescu.
Juriul va fi format din: maestrul Gheorghe Turda, președintele juriului, Elisabeta Ticuță,
Nicoleta Voicu și pr. paroh Mircea Uță. Fiind și ziua copilului, va fi vernisată în curtea parohiei o
frumoasă expoziţie de icoane realizat de elevi și tineri din cadrul Paraclisului Adormirea Maicii
Domnului al DGASPC sector 4, sub coordonarea pc Pr. Costin Neagu. Părintele protoiereu Ion
Armași propune și proiectul «Bucuria din sufletul copilului» potrivit căruia, copiii care vor asista
ȋmpreună cu părinţii lor la finala Festivalului, să aducă jucării cu care nu se mai joacă și să le
schimbe cu jucăriile altor copii, prezenţi în curtea bisericii. Amănunte pe www.sfantulambrozie.ro
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Programul săptămânii 25 mai 2014 – 1 iunie 2014
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- Sf. Liturghie (Duminica Orbului din naștere) – Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheză - Pr.Ticu
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil – Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu
- Vecernia Ȋnălţării Domnului și Litia – Pr.Ticu
- Sfânta Liturghie (Ȋnălţarea Domnului) – Pr.Ticu
- Taina Sf.MASLU
- Slujba acatistului – Pr.Ticu
- Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu
- Vecernia Duminicii a 7-a după Paști – Pr.Dragoș
- Sf. Liturghie (Duminica Sf.Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) – Pr.Dragoș
- Festivalul de pricesne la Parohia Apărătorii Patriei II

