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Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. Si 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. De aceea au zis părinţii lui: Este în vârstă; întrebaţi-l pe el. Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au
zis: Dă slavă lui Dumnezeu. Noi ştim că Omul Acesta e păcătos. A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu: că fiind
orb, acum văd. Deci i-au zis: Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii? Le-a răspuns: V-am spus acum şi n-aţi auzit? De ce voiţi să auziţi
iarăşi? Nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi ucenici ai Lui? Şi l-au ocărât şi i-au zis: Tu eşti ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui
Moise. Noi ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe Acesta nu-L ştim de unde este. A răspuns omul şi le-a zis: 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. De nar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic.
(Ioan 9, 1-38)
Vindecarea această minunată a orbului din naştere face dovada Dumnezeirii lui Iisus şi-i arată omului marginile puterii şi ştiinţei sale. Noi
ocolim "lazării", dar Iisus îi cunoştea şi îi chema la Sine. Cunoaşte acum pe orbul acesta mai înainte de a se naşte, dezvăluindu-ne cu el o taină a lui
Dumnezeu: că nu s-a născut orb nici pentru păcatele lui, nici pentru păcatele părinţilor săi, ci ca să se arate lucrul lui Dumnezeu cu el.
A face ochi vii din pământ şi scuipat, nu mai e treabă de om, ci lucrul lui Dumnezeu. A drege nişte ochi, a tăia albeaţa de pe ei o mai fac şi
doctorii, dar a face ochi noi şi încă din aşa material şi pe care îi mai şi trimiţi la spălat în apă Siloamului, iar asta la un orb din naştere, aceasta a putut-o
face numai Cel ce l-a zidit pe Adam cu mâna Sa din ţărâna.
Cunoscând Iisus pe orb că-i omul prin care Tatăl are să facă lumii o revelaţie – descoperire – a Fiului ca autor al vieţii, cunoscând voia Tatălui pe care
Şi-a însuşit-o drept misiunea vieţii Sale pământeşti - model pentru noi pământenii – cu această siguranţă dumnezeiască a scuipat pe pământ şi a făcut ţină şi
a uns ochii orbului, adică găurile ochilor, şi a zis: "Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului" (Ioan 9, 6-7). Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând.
Dar lucrul lui Dumnezeu nu se termină cu nişte ochi de reparat. Împărăţia vieţii este Împărăţia lui Dumnezeu. Natura vieţii, naşterea şi susţinerea
ei atârna de Dumnezeu, de la creaţia ei, până la sfârşitul lumii: "Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătăţi. Dar întorcându-Ţi Tu fata Ta, se
vor tulbura; lua-vei duhul lor, şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce" (Psalmul 103, 29-30). Deci să ne cunoaştem marginile şi îl vom cunoaşte pe
Dumnezeu.
Faptele lui Dumnezeu, care toate-s minuni ale vieţii, îi pun pe oameni în multe nedumeriri. Aşa s-a întâmplat şi cu orbul din naştere, care a căpătat
vederea prin minune. Omul care a căpătat vederea trupească, prin mărturisire capătă şi vederea sufletească, şi auzim una dintre cele mai frumoase
mărturisiri: "Intru aceasta este minunea că voi nu ştiţi de unde este, iar El a deschis ochii mei. Şi ştim că pe păcătoşi Dumnezeu nu-i ascultă; ci 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. De n-ar fi Acesta
de la Dumnezeu n-ar putea face nimic" (Ioan 9, 30-33).
Aceasta era credinţa tare că muntele a acestui nou misionar al lui Iisus. Iisus a tămăduit orbirea ochilor, dar n-a putut tămădui orbirea
răutăţii, care nu are leac, dar are pedeapsă. Deci să urmărim desăvârşirea vederii orbului din naştere şi desăvârşirea orbirii sufleteşti a fariseilor.
Orb fiind şi a căpăta prin minune o pereche de ochi, e o mare bucurie a vieţii, o ieşire fericită din întuneric, ieşirea la lumina veacului acestuia. Pământean
fiind şi a te hotărî să mărturiseşti pe Dumnezeu cu orice preţ şi cu orice luare în derâdere, e o şi mai mare bucurie, care te poate duce până la deschiderea
ochilor duhovniceşti, ai credinţei, şi să-L vezi pe Iisus, să ţi Se descopere Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Cel care e cu noi în toate zilele până la sfârşitul veacului.
A vedea pe Iisus e o fericire care nu se aseamănă cu nici o bucurie pământească; iar aceasta se întâmplă din când în când şi din neam în neam, ca să nu
se stingă dintre oameni siguranţa existenţei lui Dumnezeu.
Credinţa în Dumnezeu şi mărturisirea Lui este acelaşi lucru cu ieşirea sufletului din întuneric în lumina dumnezeiască, ieşirea în lumina
veacului viitor. Iată o tămăduire deplină. Iată un misionar neînfricat al lui Iisus.
Acesta este tâlcul tămăduirii orbului din naştere: Dumnezeu Tatăl a vrut să descopere lumii pe Dumnezeu Fiul, ca Creator al lumii şi ca autor al
vieţii. La această voinţă a Tatălui s-a aprins Duhul lui Iisus, Şi-a însuşit această voinţă ca o misiune a Sa în lume, aşa cum e într-o lumină aprinsă însuşirea
de a lumina! Această voinţă a Tatălui s-a aprins în Duhul lui Iisus, prin El luminând lumii adevărul.
Părintele Arsenie Boca – www.crestinortodox.ro

BULETIN PAROHIAL : În Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei), tinerii parohiei Mărţişor au pornit într-un
pelerinaj la Mănăstirea Mogoşoaia. Sub coordonarea părintelui diacon Crăciun Marian-Mugurel, au participat la Sf.Liturghie,
după care au vizitat Palatul Mogoşoaia (construit în 1702 de Sf.Constantin Brâncoveanu), apoi au asistat la concertul de
muzică bizantină al grupului Tronos. Psalţii conduşi de arhidiaconul Mihail Bucă au interpretat cântări din Slujba Învierii, de la
Duminica Samarinencei şi piese închinate Sfinţilor Martiri Brâncoveni

INTERVIU CU DUMNEZEU
– Ai vrea să-mi iei un interviu, deci… zise Dumnezeu. – Dacă ai timp… i-am răspuns.
Dumnezeu a zâmbit. Timpul meu este eternitatea… Ce întrebări ai vrea să-mi pui?
– Ce te surprinde cel mai mult la oameni? Dumnezeu mi-a răspuns:
– Faptul că se plictisesc de copilărie, se grăbesc să crească….iar apoi tânjesc iar să fie copii;
Că îşi pierd sănătatea pentru a face bani iar apoi îşi pierd banii pentru a-şi recăpăta sănătatea.
Faptul că se gândesc cu teamă la viitor şi uită prezentul iar astfel nu trăiesc nici prezentul nici viitorul;
Că trăiesc ca şi cum nu ar muri niciodată şi mor ca şi cum nu ar fi trăit.
Dumnezeu mi-a luat mâna şi am stat tăcuţi un timp. Apoi am întrebat:
– Ca părinte, care ar fi câteva dintre lecţiile de viaţă pe care ai dori să le înveţe copiii tăi?
– Să înveţe că durează doar câteva secunde să deschidă răni profunde în inima celor pe care îi iubesc
şi că durează mai mulţi ani pentru ca acestea să se vindece;
Să înveţe că un om bogat nu este acela care are cel mai mult. ci acela care are nevoie de cel mai puţin;
Să înveţe că există oameni care îi iubesc dar pur şi simplu încă nu sţiu să-şi exprime sentimentele;
Să înveţe că doi oameni se pot uita la acelaşi lucru şi că pot să-l vadă în mod diferit;
Să înveţe că nu este suficient să-i ierte pe ceilalţi şi că, de asemenea, trebuie să se ierte pe ei înşişi.
– Mulţumesc pentru timpul acordat….am zis umil. Ar mai fi ceva ce ai dori ca oamenii să ştie?
Dumnezeu m-a privit zâmbind şi a spus: – Doar faptul că sunt aici, întotdeauna.
INVITAŢIE la Pricesne - A VI-a ediție a Festivalului de pricesne «Blândul Păstor» va avea loc în data
de 19 iunie 2016, orele 16.00, în cerdacul Parohiei Apărătorii Patriei II și va avea, ca și anii trecuți, două
secțiuni: «Secțiunea I: Până în 15 ani» și «Secțiunea a II-a: Peste 15 ani». Vor participa elevi de la școlile
gimnaziale nr.113 și nr.133 aflate pe raza parohiei, precum și tineri şi adulți din cadrul altor parohii. Interpreții
vor cânta o priceasnă, iar interpretarea cea mai frumoasă va primi Marele Premiu al juriului, care, anul acesta,
va fi format din: Ozana Barabancea, președintele juriului, Maria Jinga, Ion Ghițulescu și Daniel Madia.
Prezentatorul Festivalului va fi: George Grigoriu. Parohia organizatoare pregătește și alte voci ”surpriză”, în
afara concursului. Înscrierile se fac la adresa paroh@sfantulambrozie.ro, până la data de 5 iunie 2016.

Programul săptămânii 5 iunie – 12 iunie 2016
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
5 iunie
5 iunie
6 iunie
7 iunie
8 iunie
8 iunie
9 iunie
10 iunie
10 iunie
11 iunie
11 iunie
12 iunie
12 iunie

ORA
Slujbe
8 - 12
- Sf.Liturghie (Vindecarea orbului din naştere) – Pr.Ticu
17 – 18
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu
17 – 18
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
9 - 10
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu
17 – 19
- Vecernia Înălţării Domnului
8 - 12
- Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor) - Pr.Ticu
9 - 11
- Taina Sf.MASLU
17 – 18
- Slujba acatistului – Pr.Dragoş
8 – 12
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş
17 – 18
- Vecernia Duminicii a VII-a după Paşti – Pr.Dragoş
8 - 12
- Sf.Liturghie (Sf.Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) – Pr.Dragoş
17 – 18
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş

