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Şi trecând Iisus, a văzut un 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 ...  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 ... Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând.  Iar vecinii .... 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 ... 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 în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis ochii.  Deci iarăşi îl întrebau şi 
fariseii cum a văzut. ....  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 ... au chemat pe părinţii celui ce vedea.  Şi i-au întrebat ... 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.  ... Iar iudeii puseseră acum la 
cale că, dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din sinagogă.  ...  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? ...  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 n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic.                                                                        (Ioan 9, 1-38) 

Scopul Evangheliei de astăzi este acela de a arăta că uneori mai uşor îl mărturisesc orbii din naştere pe Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, decât cei care, deşi văd cu ochii trupeşti, nu cred în El. Cu alte cuvinte, Evanghelia ne arată că mai 
mare boală este necredinţa sau orbirea spirituală decât orbirea trupească sau fizică şi că mai uşor se vindecă cineva de 
orbirea trupească decât de orbirea sufletească a necredinţei. 

Orbul despre care vorbeşte Evanghelia de azi nu a cerut nimănui să-l vindece. El a fost doar observat de Mântuitorul 
Iisus Hristos şi de către ucenicii Săi care L-au întrebat pe Iisus dacă omul acesta este orb pentru că a păcătuit el sau părinţii 
lui. Iar Mântuitorul Iisus Hristos a răspuns că nu a păcătuit nici el, nici părinţii lui, ci s-a născut orb pentru ca să se arate în el 
lucrarea lui Dumnezeu. 

Evanghelia de astăzi ne prezintă pe larg convorbirea dintre Mântuitorul Iisus Hristos cu acest orb şi apoi convorbirea dintre 
orb şi fariseii cărturari care, fiind invidioşi pe Iisus, s-au mâniat pe orbul vindecat. În cele din urmă vedem cum acest orb 
din naştere vindecat de Iisus Hristos devine mărturisitor al puterii Lui vindecătoare, atât de insistent, încât încearcă să-i 
lămurească pe farisei despre puterea dumnezeiască a lui Iisus, zicând că dacă Iisus nu ar fi de la Dumnezeu, El nu ar putea 
face minuni" (cf. Ioan 9, 33), deoarece dacă Iisus ar fi un om păcătos, Dumnezeu nu L-ar asculta. El le mai spune: "Voi nu ştiţi 
de unde este El" (Ioan 9, 30), adică de unde vine puterea Lui făcătoare de minuni. Prin urmare, dacă Iisus n-ar fi trimis de la 
Dumnezeu, n-ar fi putut face această minune. Văzând fariseii că orbul devine mărturisitor al lui Hristos şi posibil ucenic al 
Lui, l-au ocărât şi l-au dat afară din sinagogă. Însă, după ce acesta a fost ocărât şi exclus din sinagogă pentru că devenise 
mărturisitor al puterii Lui dumnezeieşti vindecătoare, Iisus l-a întâlnit pe cel ce l-a vindecat şi i-a zis: "Crezi tu în Fiul lui 
Dumnezeu? Iar el a întrebat: cine este ca să cred în El? Mântuitorul i-a răspuns: Cel pe care îl vezi în faţa ta. Iar orbul a 
mărturisit şi a zis: Cred. Şi s-a închinat Lui" (cf. Ioan 9, 35-38). Aşadar, de la mărturisirea puterii dumnezeieşti vindecătoare 
a lui Iisus, omul vindecat de orbire trupească ajunge la mărturisirea dumnezeirii Lui, întrucât crede că Iisus este Fiul lui 
Dumnezeu şi I se închină Lui. 

Orbirea spirituală ca incapacitate a unor oameni de a recunoaşte în minunile lui Iisus Hristos prezenţa dumnezeirii Lui, de 
a crede în El şi a-L mărturisi ca fiind Mântuitor al omenirii, Care vindecă natura umană de păcat, boală şi moarte, se 
manifestă şi astăzi în multe forme: ateism sau ostilitate faţă de religie, nihilism sau indiferenţă faţă de valorile credinţei, 
secularizare sau diminuare a vieţii spirituale, până la uitarea de Dumnezeu şi de Biserică. Însă, adesea, oamenii care au 
trecut prin suferinţă şi au cunoscut ajutorul lui Dumnezeu, ca vindecare şi eliberare, sporesc în credinţă ca vedere spirituală 
a prezenţei şi lucrării lui Dumnezeu în viaţa omului. Desigur, este mult mai bine să ne întărim în credinţă fără suferinţă, 
prin rugăciune şi fapte bune ca răspuns al nostru la iubirea lui Dumnezeu, Care a făcut cerul şi pământul, Care ne dăruieşte 
viaţă şi sănătate, ajutor şi înţelepciune de-a trăi în comuniunea familiei şi a societăţii. 

În concluzie, Evanghelia de astăzi ne arată cum un orb din naştere a devenit văzător şi mărturisitor credincios al lui 
Hristos, iar unii dintre cărturarii farisei care vedeau trupeşte au rămas în orbirea lor spirituală refuzând să creadă că 
Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Prin urmare, vedem că Dumnezeu poate face dintr-un om infirm un dascăl, un 
misionar, un trimis al Său în lume. Vedem cât de mare este iubirea lui Dumnezeu şi cât de mare este lucrarea harului lui 
Dumnezeu în oameni. De aceea, împreună cu orbul vindecat mărturisim şi noi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut 
Om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor, şi, luminaţi de harul lui Iisus, ne închinăm Lui, spre slava Preasfintei 
Treimi şi spre mântuirea noastră. Amin!                           Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - http://ziarullumina.ro 

"Chipul Crucii Tale pe cer văzȃndu-l şi ca Pavel chemarea nu de la oameni luȃnd, cel intre împăraţi  
Apostolul Tău, Doamne, împărăteasca cetate în mȃinile Tale o a pus, pe care păzeşte-o totdeauna in pace, 
pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni."  (Troparul Sfinţilor Împăraţi) 



  

 

 

 

  

 

 

 

                                                            Programul săptămânii  21 mai –  28 mai 2017 

Duminică              21 mai  8  - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea orbului din naştere) - Pr.Dragoş 

Duminică              21 mai 17  - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş 

Luni                       22 mai  17  - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți                     23 mai  - - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri                24 mai  9 – 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Miercuri                24 mai  17 – 19 - Vecernia Inălţării Domnului şi Litia–  Pr.Dragoş 

Joi                          25 mai  8  - 12 - Sf.Liturghie (Inălţarea Domnului) şi parastas eroi- Pr.Dragoş 

Vineri                    26 mai  9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                    26 mai 17 – 18 - Slujba acatistului – Pr.Dragoş 

Sâmbătă                27 mai 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu 

Duminică              28 mai  8  - 12 - Sf.Liturghie (Sinodul I Ecumenic) - Pr.Ticu 

Duminică              28  mai 17  - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

 

                                           Invitaţie la Festivalul de pricesne «Blândul Păstor» organizat de parohia Apărătorii Patriei II –  

                                      Sf.Ambrozie, care a ajuns la a VII-a ediţie . Se va desfăşura în data de 11 iunie 2017, ora 16.00. 

                                           Va avea două secţiuni: cu interpreţi cu vârstă până în 15 ani şi interpreţi cu vârstă peste 15 ani. 

                                            Suntem invitaţi să participăm la această ediţie a Festivalului cu elevi talentaţi sau cu enoriaşi care  

                                      doresc  să interpreteze la Festival o priceasnă românescă (nu grecească sau de altă factură). 

                                             Înscrierea canditaţilor se poate face online descărcând fişa de înscriere de pe site-ul:  

                                        www.sfantulambrozie.ro pe care o vor completa şi semna şi trimite la adresa de email  

                                        festivalblandulpastor@yahoo.com până la data de 1 iunie 2017. 

                                              În finală, nu pot există doi interpreţi cu aceeaşi melodie. De aceea este necesar a comunica din  

                                         timp titlul pricesnei pe care doresc să o pregătească pentru Festival. 

                                           Ulterior concurenţii vor fi invitaţi la preselecţii sau semifinală la o dată ce va fi comunicată ulterior. 

Juriul va fi format din artiştii: Ana Ramona Urjan, preşedinte,Georgel Nuca, producător EtnoTV, Horaţiu Boşca, artist al 

Operei de stat din Madrid şi Pr. Georgian Alexandrescu. Prezentatorul Festivalului va fi: Georgiana Aurica, câştigătoarea de 

anul trecut al Marelui Premiu al Juriului.  

           Nu vor fi acordate premii în bani. Parohia organizatoare va oferi Diplome şi trofee celor clasaţi pe locurile I, II şi III la 

fiecare secţiune şi Marele Premiu al juriului şi Premiul de Popularitate celor mai buni concurenţi. 

           Informaţii suplimentare  la telefon 0744.185.581 (paroh Pr.Mircea Uţă) 

Mulţumim persoanelor care au ajutat biserica noastră direcţionând 2 % din impozitul pe 2016, prin depunerea 

formularului 230. Dumnezeu să le binecuvinteze familiile şi să le înmulţească dragostea!  Pace şi împliniri. 

 

        ”Există trei feluri de a vedea oamenii. Pe cei pe care îi iubim îi vedem mai buni decît sînt. Pe cei pe care îi 

disprețuim îi vedem mai răi decît sînt. Pe cei care nu ne trezesc nici dragoste, nici ură, nu-i vedem deloc. 

          Acest fel de a vedea este propriu tuturor oamenilor. Și mai este vederea care nu exagerează în nici o direcție, 

ci vede pe fiecare așa cum este, fără să se tulbure și fără să se exalte – această vedere este proprie sfinților și 

oamenilor ajunși la înțelepciune. 

           Iată de ce oamenii care laudă ușor te vor vorbi de rău la fel de ușor, iar cei care îți păstrează o prietenie fără 

exaltare sînt prieteni mai sigur decît cei care te lingușesc. 

           Felul măsurat de a ne purta cu cei buni și cei răi este un pas spre înțelepciune.”       Pr. Savatie (Baștovoi) 

 

                                                                                                                                                    

 

 

                                   Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor - Hristos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor, în văzul   

                           Apostolilor şi a doi îngeri. Îngerii le-au vorbit ucenicilor despre a două venire a lui Hristos, că aceştia să nu  

                           se lase copleşiţi de durerea despărţirii. 

                                  Cea mai veche menţiune despre sărbătoarea Înălţării Domnului o găsim la Eusebiu din Cezareea,  

                            în lucrarea "Despre sărbătoarea Paştilor", compusă în anul 332. Din această lucrare reiese că Înălţarea  

                            Domnului era sărbătorită în acea vreme odată cu Rusaliile, la 50 de zile de la Învierea lui Hristos. Spre  

                            sfârşitul sec. al IV lea, începutul sec. al V-lea, sărbătoarea Înălţării s-a despărţit de cea a Pogorârii  

                            Sfântului Duh (Rusaliile), fiind prăznuită în a 40-a zi după Înviere, dată care va rămâne stabilită pentru  

                             totdeauna în calendarul bisericesc. 

 Înălţarea lui Hristos întru slavă şi şederea Sa de-a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumnezeiri a umanităţii 

Lui. Prin toate actele Sale, Întrupare, moarte, Înviere El a îndumnezeit treptat firea omenească pe care a asumat-o, dar 

prin Înălţare a transfigurat-o pe deplin. Datorită transfigurării supreme a trupului Său, Hristos poate deveni interior celor care 

cred în El. Înălţarea  nu înseamnă retragerea Sa din creaţie, pentru că El continuă să fie prezent şi lucrător prin Sfântul Duh.  

Înălţarea cu trupul la cer este o mărturie a faptului că omul a fost creat pentru veşnicie, căci Fiul nu Se înfăţişează Tatălui 

numai ca Dumnezeu, ci şi ca Om. 

Hristos prin Înălţarea Sa, nu arată doar unde trebuie să ajungă omul, ci se face cale şi putere, ca omul să ajungă la 

această stare. El şade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar şi locuieşte în inima celor ce-L iubesc. Aşa putem înţelege paradoxul: 

Hristos este înălţat şi este în drum spre înălţare cu fiecare dintre noi.                                                            www.crestinortodox.ro 

           Poetul Tudor Arghezi s-a născut pe data de 21 mai 1880 la București, numele său fiind Ion Nae Theodorescu. 

 

 




