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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) 

Întotdeauna m-a fascinat gingăşia comportamentului lui Hristos. Cât de atent şi cu câtă "eleganţă" se comporta cu omul, cu 
câtă dragoste-i vorbea... Cui? Omului! Încă o dată ni se descrie o minune de-a Lui, o tămăduire cu totul deosebită, pentru că 
nu handicapul era cel care-l împiedica pe orb să creadă, ci din câte reiese din dialogul lui Hristos cu fariseii, alta este 
pricina pentru care nu vedem pe Dumnezeu! Cum de nu putem vedea iubirea lui Dumnezeu? Ce ne orbeşte atât de rău? 

Dar să privim împreună două chipuri: orbul pe de o parte, şi fariseii pe cealaltă. Aş vrea să fim atenţi la acestea două tocmai 
pentru faptul că "din prisosul inimii" vorbesc, şi orbul, şi fariseii! Ei erau ai Domnului (ai lui Moise după mărturisirea lor!), el 
era născut în păcate. 

Cel (cei) născuţi în păcate: am putea spune despre cel orb că era un om obişnuit, că dealtfel fiecare dintre noi. Toţi ne 
naştem în păcate, toţi creştem în păcate, dar nu toţi ne pocăim de ele! Sau mai bine-zis, nu toţi trăim pocăinţa că stare! 
Ci ca împlinirea unei datorii! Şi poate fără să vrem suntem conduşi şi în această stare de norme, fără să lăsăm libertatea de 
care are nevoie pentru a se desăvârşi ca sentiment. Toţi suntem oameni normali, dar nu toţi o recunoaştem. Ce este bineplăcut 
Domnului? 

Datorită unei minuni făcute sâmbătă se pune la cale un adevărat "proces" pentru aceasta vindecare. Sunt judecaţi - cu toată 
greutatea cuvântului! - atât Hristos, cât şi orbul, de către oameni "drepţi" şi foarte atenţi la păcate(le altora). Fără niciun fel de 
scrupule decid cine este păcătos, cine nu ţine legea.  

Nu numai păcatul ne desparte de Dumnezeu, ci mai degrabă îngâmfarea cu şi în care trăim! Nu cunoştinţele, sau poziţia 
socială ne oferă întâietate în faţa Domnului, ci pocăinţa sinceră, pornită din inimă. Sf. Ap. Pavel spune: "cunoştinţa însă 
îngâmfă, dar iubirea zideşte!" (1 Cor. 8,1). Iubirea porneşte din inimă, iar "inima curată" pe care se ruga Profetul David să i-
o dăruiască Domnul, este inima "cu care poţi vedea binele, căci lucrurile esenţiale rămân ascunse ochilor" (Saint-Exupery). 

Fariseii, împlinitorii legii: Sunt chemaţi să dea explicaţii când el, când părinţii lui. Sunt certaţi şi ameninţaţi cu pedepse 
dacă nu mărturisesc după cum vor ei "căci l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: Dă slavă Lui 
Dumnezeu! Noi ştim că omul acesta este păcătos!(vers. 24).  

Aici aş reveni la comportamentul lui Hristos faţă de om. Atâta simplitate şi dragoste în gesturi, atâta eleganta în exprimare, 
atenţie faţă de toţi pentru că "în timp ce trecea, Iisus a văzut un om orb din naştere" (vers. 1). 

Pe cealaltă parte, comportamentul omului faţă de om! Acolo unde trebuia să existe egalitate, avem discriminări, iar acolo 
unde ar fi trebuit să avem diferenţe, avem egalitate! Vorbim între noi - din politeţe!? cu "dumneavoastră", iar cu Dumnezeu 
vorbim la pertu. Nu modul de exprimare prin cuvânt mă pune în valoare în faţa celorlalţi, ci dragostea şi sinceritatea cu care 
mă exprim. Toţi începem ţinând legea, păstrând tradiţia Bisericii, dar ne desăvârşim în iubire! Cred că ar fi bine să 
trăim o viaţă bună, trăită în iubire, pentru că "o viaţă bună este aceea care se inspiră din dragoste şi este condusă de 
cunoaştere" (Bertrand Russel).  

Credeţi că există vreo legătură între lege şi sentiment? Atât legea, cât şi cuvântul, pun o rânduială în toată creaţia, fără 

să anuleze importanța lucrurilor. Cuvântul este cu mult superior legii pentru că prin el comunic, dar dacă prin cuvânt doar 
comunic, prin iubire intru în comuniune. 

Cuvântul şi Iubirea sunt cele două firi a Lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului, firea omenească şi cea 
Dumnezeiască! Cuvântul prinde viaţa atunci când izvorăşte din iubire şi este primit cu sete sufletească, el poate conduce la 
iubire, dar iubirea nu întotdeauna este necesar să vorbească. Cel ce iubeşte este în comuniune cu Dumnezeu, cu semenii, 
cu toată creaţia. Cel ce nu iubeşte este departe de Dumnezeu, de toate. 

Şi mai mult decât atât, monahul sau creştinul dacă nu iubesc, sunt doar împlinitorii legii, sunt doar purtători de 
cuvânt!!!                                                                                                             Arhim. Siluan Vișan – www.crestinortodox.ro 



        

                       
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Programul săptămânii  25  mai  –    31 mai 2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea orbului din naștere) – Pr.Ticu 

    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu                      

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

Marţi     - Program administrativ  (zi liberă) 

Miercuri    9 – 10 - Sfinţirea mică a apei –  Pr.Ticu                              

 17 – 19 - Vecernia Ȋnălțării Domnului 

Joi     8 – 12 - Sf.Liturghie (Ȋnălțarea Domnului) – Pr.Ticu 

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

Sâmbătă     8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

  17 - 18 - Vecernia duminicii a VII-a după Paşti –  Pr.Dragoş  

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Sf.Părinți Sinodul I Ecumenic) –  Pr.Dragoş 

    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoş                

          Luni, 25 mai – A treia aflare a capului Sf.Ioan Botezătorul; 

                          Miercuri, 27 mai – Sf.Mc.Iuliu Veteranul; Sf.Mărt.Ioan Rusul; 

                                            Joi, 28 mai – Ȋnălțarea Domnului; Ziua Eroilor; 

                                         Ȋnaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a fost înmormântat  

.                                                              vineri, 22 mai 2020, la Mănăstirea Sihăstria Putnei. 

                                      După pecetluirea mormântului, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,  

                                                                     a îndemnat pe cei prezenți la rugăciune și neuitare. 

                                     „Să vă aduceți aminte de chipul lui ferm, bun și rugător, să-l așezați pe pomelnicele dumneavoastră 

la cei adormiți și să veniți la soroacele rânduite de pomenire. Să veniți, de asemenea, din când în când să vă reculegeți în acest 

loc sfânt, cerând Părintelui Arhiepiscop binecuvântare și rugăciune la Dumnezeu pentru noi cei încă rămași în lume.” 

În prima parte a zilei s-au săvârșit la Suceava Sfânta Liturghie și slujba de înmormântare, la Catedrala Arhiepiscopală – 

Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou. Au slujit IPS Părinte Teofan ‒ Mitropolitul Moldovei și Bucovinei Părinte IPS Teodosie ‒ 

Arhiepiscopul Tomisului; PS Părinte Damaschin Dorneanul ‒ Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. 

 
IPS Părinte Pimen: „Sicriul mi l-am pregătit. Este din lariță. L-am pregătit frumos, m-am așezat în el și am văzut că încap”               
(DEX - Laricele sau zada (Larix) este un gen de conifere din familia Pinaceae care își pierde frunzele iarna.În România 

speciile de Larix sunt cunoscute sub numele de zadă, larice, lariță și crin.) 
 

„Să fiu înmormântat în Bucovina. Pentru că aici mi-am trăit cei mai frumoși ani din viața mea, frumusețe în cadrul 

culturii și a credinței. Și am ales loc de înmormântare Sihăstria Putnei, un schit al Mănăstirii Putna. De ce mi-am ales acest lor 

de înmormântare? Pentru că după ocuparea Bucovinei de către Austria, la un an sau doi, împăratul a dat dispoziție ca în școlile 

primare din Bucovina să se introducă predarea în limba germană. Și acești sihaștri au făcut scrisoare către împărat, scrisoare de 

protest. Au spus că dacă se va întâmpla așa se va desființa neamul românesc. Nu s-a dat curs cererii lor, lucrurile au mers 

înainte. Dar acești sihaștrii... Sihaștri iubitori de țară și de neam românesc... Iar oamenii de aici, de la Putna, au contribuit la 

formarea mea și la zidirea mea sufletească. Când am auzit „Balada” lui Ciprian Porumbescu, am zis că nu poate să fie un 

cântec mai frumos decât această baladă. Arată durerea ocupației austriece, dar arată și o rază de bucurie pentru un viitor mai 

luminos pentru bucovineni. Este istoria Bucovinei pe coardele unei vioare”. 

„[...] Sicriul mi l-am pregătit. Este din lariță. L-am pregătit frumos, m-am așezat în el, am văzut că încap. Ștergarele le-am 

pregătit, lumânările le-am pregătit, mai trebuie să fiu pus în sicriu și băgat în mormânt. Și-am zis că, după ce voi fi băgat în 

mormânt și oamenii vor pleca și va rămâne doar groparul, să se audă mai încet, așa, în surdină, „Marșul funebru”, de 

Chopin, „Balada” lui Ciprian Porumbescu, ceva din „Rapsodia” lui George Enescu și un bucium. Sau două buciume. Să fie... 

Să cânte așa, mai în surdină... Pentru că este prea frumoasă Bucovina și prea frumoase cântecele noastre românești. Sunt 

dumnezeiești! Și am zis să fie și o trăistuță, în care să pună câteva fotografii cu copii și adulți îmbrăcați în portul național. 

Aceste imagini nu vor pieri niciodată în fața lui Dumnezeu! Și eu când mă voi prezenta în fața lui Dumnezeu voi spune că 

aceștia sunt oamenii cu care am trăit și care m-au ajutat să trăiesc frumos. Pentru că multe am învățat de la ei, chiar și de la  

                      copii”.                                    ( Din interviul acordat cotidianului Monitorul de Suceava la începutul lunii noiembrie 2019 ) 
 

 

 

                            Miercuri, 27 mai Sf.Ioan Rusul s-a născut într-un sat din Rusia, în jurul anului 1690. A participat ca soldat în  

                          războiul rușilor împotriva turcilor din anul 1711. A fost luat prizonier de către tătari în luptele pentru  

                           dezrobirea Azofului și vândut unui ofițer superior turc. Sf.Ioan Rusul a refuzat să urmeze exemplul prietenilor  

                           săi, care s-au făcut musulmani, și a răbdat cu mult curaj chinurile venite din partea asupritorilor. A primit de  

                            la Dumnezeu darul de a cunoaște momentul trecerii sale la cele veșnice. Preotul care l-a împărtășit înainte de  

                           moarte, i-a adus Sf.Împărtășanie într-un măr, pentru a fi ferit de fanatismul turcilor. După ce s-a împărtășit, a 

trecut la cele veșnice, în anul 1730. După anul 1922, moaștele Sf.Ioan au ajuns în insula Evvia, în actualul oraș Procopie. 
 

Joi, 28 mai – Ȋnălțarea Domnului  „Plinind rânduiala cea pentru noi şi pe cele de pe pământ unindu-le cu cele cereşti,  

Te-ai înălţat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nicicum nu Te-ai despărţit; ci, rămânând nedepărtat,  

strigi celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”                                   (Condacul Ȋnălțării) 

 




