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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 . 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) 

 

Omul care a căpătat vederea trupească, prin mărturisire capătă şi vederea sufletească, şi auzim una dintre cele mai 

frumoase mărturisiri: “Întru 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 ca muntele a acestui nou misionar al lui Iisus. Deci fariseii, văzând că nu pot isprăvi nimic cu el, l-au 

ocărât: “În  păcate tu te-ai născut tot şi tu ne înveţi pe noi”,  pe noi, pe cei drepţi, tainele lui Dumnezeu? Şi l-au dat afară. Iată 

tragismul situaţiei. Orbul capătă vederea, iar fariseilor li se întunecă mintea, ochii, de mânie asupra lui şi asupra lui Iisus. Un 

duh rău îi ţine de inimă ca să nu recunoască pe Iisus şi să le lumineze şi ochii sufletelor lor. 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. 

Când a auzit Iisus că l-au gonit afară din sinagogă, aflându-l, i-a zis:“Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?” Iar el a zis: “Cine este 

Acela, Doamne, ca să cred Într-însul?” Şi i-a zis Iisus: “L-ai văzut pe El. Cel ce grăieşte cu tine, Acela este”. Iar el a zis: “Cred, 

Doamne!” şi I s-a închinat Lui. Omul acesta, cu care avea Dumnezeu rostul să descopere lumii pe Fiul Său, Creator al vieţii, 

dându-i din tină o pereche de ochi, s-a învrednicit de la Dumnezeu, la rându-i, de descoperirea lui Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, prin 

însăşi dumnezeiască mărturisire. 

De puţine ori S-a descoperit Iisus pe Sine ca Fiu al lui Dumnezeu. O dată samarinencii, a doua oară acestui orb din 

naştere şi a treia oară ucenicilor, înainte de slăvitele Sale Patimi. Poate că aceasta a fost în lumea aceasta recunoaşterea lui 

Dumnezeu către el, pentru că a purtat cu răbdare orbia fără vină şi pentru că L-a mărturisit pe Iisus că este de la Dumnezeu înaintea 

tăgăduitorilor Săi, că l-a învrednicit de o descoperire dumnezeiască. 

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.                          Ierom. Arsenie Boca - Rostul Incercărilor - Ed. Pelerinul, Iasi 2004 

Domnul îi învaţă pe ucenici că există multe motive pentru toate aceste evenimente şi că ele sunt tainice şi inexplicabile. 

Şi aşa, noi întotdeauna ne plângem de evenimente ale căror cauze le ignorăm, dar apoi  de asemenea învăţăm că nimic nu se 

întâmplă în zadar. Această cunoaştere va fi dată nouă în lumea viitoare, pentru că ceea ce este ascuns, ne va fi descoperit. 

Teodor de Mopsuestia – www.doxologia.ro 

Cât este ziuă înseamnă că Eu trebuie să lucrez cât oamenii pot încă să creadă în Mine adică atâta timp cât durează 

viaţa. Vine noaptea, adică viitorul în care nimeni nu poate să lucreze. El nu a spus când nu pot să lucrez, ci când nimeni nu 

poate să lucreze, adică atunci când nu mai este nici credinţă, nici lucrare, nici pocăinţă. Pentru a arăta că El numeşte credinţa 

o lucrare,  răspunde Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, pentru ca lumea să creadă în Cel ce M-a trimis. De ce nimeni nu 

poate face acest fel de lucrare în lumea viitoare? Pentru că acolo nu mai este credinţă, ci toţi, fie cu voie sau fără voia 

lor, se vor supune.                                                                               Sfântul Ioan Hrisostom -  www.doxologia.ro 



, surorile Dreptului Lazăr. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Programul săptămânii  6 iunie  –  13  iunie  2021 

 
Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea orbului) – Pr.Dragoş 

 17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

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

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

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

 17 -18 - Vecernia Înălţării Domnului 

Joi 8 - 12 - Sf.Liturghie (Inălţarea Domnului) – Pr.Dragoş 

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU  

 17 - 18 - Acatistul Sf.Ier.Luca, arhiepiscopul Crimeei – Pr.Dragoş 

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

 17 – 18  - Vecernia Duminicii a 7-a după Paşti –  Pr.Ticu 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Sfinţii Părinţi de la Sinodul I ) –  Pr.Ticu 

 17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Ticu 

                               Marţi, 8 iunie – Sf.Mc.Nicandru şi Marcian; 

       Miercuri, 9 iunie – Sf.Ier.Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; 

                                Joi, 10 iunie – Înălţarea Domnului; 

       Vineri, 11 iunie –  Sf.Ap.Bartolomeu şi Barnaba; Sf.Ier.Luca, arhiepiscopul Crimeei; 

                                 Sâmbătă, 12 iunie – Sf.Cuv.Onufrie cel Mare şi Petru Athonitul. 
 

               Vineri, 11 iunie - Sfântul Luca - Arhiepiscopul Crimeei (1877-1961) un sfânt al veacului nostru, fiind mai întâi 

medic al trupului (chirurg), iar mai apoi medic și al sufletelor (arhiepiscop). Întreaga sa viață se poate rezuma în câteva din 

cuvintele sale: "Am iubit pătimirea, fiindcă minunat curăteste sufletul." Numit adesea drept doctor "fără-de-arginți", Sfântul 

Luca al Crimeei a fost un ierarh mărturisitor ce a pătimit mult pentru dragostea și credința lui în Hristos în temnițele comuniste. 

Chirurg de excepţie, după hirotonia întru arhiereu, bolșevicii îl vor aresta imediat. Acum începe pătimirea, un un lung șir de 

ani de pribegie și suferințe în închisorile sovietice. Fiind un chirurg foarte bun, episcopul Luca primește acceptul de a opera în 

spitalele de prin închisorile prin care este purtat. Fiecare operație începea și se termina cu rugăciune către Maică Domnului, 

iar curățarea trupului cu iod, spre dezinfectare, o făcea sfântul în semnul crucii, spre ajutor. Orbind de ochiul drept, de la 

bătăi și chinuiri, sfântul nu a cârtit de cele pe care le pătimea. În anul 1946, după terminarea perioadei de detenție, datorită 

meritelor deosebite în studiul medicinei, sfântul va primi Premiul Stalin. Sf.Luca împarte banii primiți că premiu orfanilor de 

război. La bătrânețe, Sfântul Luca și-a pierdut desăvârșit vederea. Despre această Sfinția sa afirma: "Cel ce și-a închinat viață 

Domnului nu poate fi niciodată orb fiindcă Dumnezeu îi da lumină la fel cu cea de pe Tabor."     https://sfantulierarhluca.com/ 

 
Sâmbătă, 12 iunie – Sf.Cuv.Onufrie cel Mare a trăit în urmă cu 1600 de ani şi a fost fiul unui demnitar din Persia. 

Deoarece Dumnezeu l-a dăruit părinţilor săi pentru rugăciunile lor stăruitoare, tatăl l-a dăruit Domnului.După Botez, îndemnat 

fiind de îngerul Domnului, împăratul l-a dus la o mănăstire renumită din Egipt, pentru a fi crescut de călugării de aici. Pe drum, 

pruncul a fost hrănit de o căprioară albă trimisă de Dumnezeu în chip minunat. Aceasta l-a hrănit pe copil până la vârsta de trei 

ani, când acesta a început să mănânce hrana pe care o mâncau şi călugării. 

Pe la vârsta de şapte ani mergea singur la trapeză şi cerea în fiecare zi o bucăţică de pâine. Apoi mergea la icoana Maicii 

Domnului cu Pruncul Iisus în braţe şi punea bucata de pâine înaintea icoanei, zicând: - Şi Tu eşti mic, dar nu mănânci niciodată. 

Poate Ţi-o fi şi Ţie foame. Iată, primeşte partea mea şi mănâncă. E pâine proaspătă. Şi Pruncul Hristos din icoană întindea 

mânuţa Sa şi lua pâinea din mâinile lui Onufrie. Într-o bună zi, călugărul de la trapeză l-a urmărit pentru a vedea unde duce 

pâinea şi ce face cu ea. S-a minunat foarte când a văzut ce se întâmplă şi a înţeles că Însuşi Hristos primeşte pâinea. Apoi a mers 

degrabă să îi spună părintelui stareţ cele ce văzuse. Acesta, om cu viaţă sfântă, i-a zis trapezarului să nu îi mai dea pâine lui 

Onufrie, ci să îi zică: "Du-te şi cere pâine de la Acela Căruia i-ai dat de atâtea ori!" Trapezarul a făcut întocmai, iar Onufrie, 

fiind flămând, a mers la icoana Maicii Domnului cu Pruncul şi a spus cu lacrimi în ochi: - Trapezarul nu vrea să îmi dea pâine şi 

îmi este foame. Dă-mi Tu de la Tine, că şi eu Ţi-am dat de multe ori.Şi îndată Pruncul Iisus i-a dat micuţului o pâine mare, 

frumoasă şi caldă. Copilul cel sfânt a dus-o părintelui stareţ şi celorlalţi călugări, zicându-le:- Ia uitaţi ce mi-a dat mie Pruncul 

Iisus!Toţi au rămas uimiţi de minunea săvârşită, iar stareţul le-a împărţit tuturor din pâine spre binecuvântare şi învăţătură. 

Peste ani, crescând în frica de Dumnezeu şi urmând poruncile Lui, Sfântul Onufrie a dorit să urmeze Sfântului Ilie şi 

Sfântului Ioan Botezătorul şi a părăsit mănăstirea. S-a îndreptat spre pustia Egiptului, iar pe drum i s-a arătat îngerul său păzitor 

care i-a promis că îl va însoţi până la sfârşitul vieţii. A trăit în pustiu vreme de 70 de ani. Cu timpul hainele i s-au distrus. 

Singurul său acoperământ şi ocrotire faţă de asprimea vremii a rămas părul său. Barba şi părul capului, albite de trecerea 

anilor, îi crescuseră atât de mult încât atingeau pământul. De aceea, în icoane, Sfântul Onufrie este reprezentat îmbrăcat 

foarte sumar, el însuşi fiind o icoană a simplităţii şi smereniei. 

Iată şi rugăciunea pe care o pot spune toţi copiii către acest sfânt: "Sfinte Părinte Onufrie, ţie, când erai copil, ţi-a dat 

Pruncul Hristos o pâine mare şi frumoasă; de aceea te rugăm, ca prin rugăciunile tale, să ne rânduieşti şi nouă toate cele spre 

trebuinţa trupului şi sufletului, ca astfel să putem creşte mari şi să urmăm pilda vieţii tale. Amin."              https://ziarullumina.ro/ 

 

Joi, 10 iunie – Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduința 
Sfântului Duh, încredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.  


