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„Şi trecând Iisus, a văzut un 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.... 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.                                                          (Ev. Ioan 9, 1-38) 

Un orb e văzut de Hristos. Un orb din naștere. Ucenicii, asemeni nouă, fac analiza păcatelor fără a înțelege nimic din 
libertatea harului, care acordă sufletelor noastre roluri fundamentale mântuirii celorlalți. Orbul nu e produsul 
păcatelor. Nu toate bolile sunt urmare a păcatelor ori dezechilibrelor măsurabile uman. Uneori măsura este în Dumnezeu. De 
aceea cei care văd păcat în toate ar trebui să citească mai atent Evanghelia aceasta sau măcar versetul: Nici el n-a păcătuit, 
nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrurile lui Dumnezeu (Ioan 9, 3). Și lucrarea se vădește îndată, Domnul scuipând în 
tină – amintind astfel că suntem pământ oricât de tari și mari ne-am crede – ungând ochii orbului, trimițându-l la 
scăldătoarea Siloamului – nu în zadar numită „trimis”. Un orb din naștere vede prin atingerea de această alifie la care foarte 
mulți ar strâmba din nas, ar depune cereri de analiză la cine știe ce oficiu al tehnologiilor. Hristos, e limpede, nu vrea 
brevet ci om vindecat. Asta ne învață, până la sfârșitul veacurilor: cine scoate bani pe seama suferinței omului nu-i vrednic 
de Împărăție. 

Vecinii – gura satului, altfel spus – încep propriile analize. Bârfesc minunea și pe amărâtul scos la lumină. Dovedind, a 
câta oară, că semănăm neașteptat de mult, generație după generație. Că nu am înțeles nimic din porunca iubirii. Că ni-i 
mai dragă bârfa decât rugăciunea de mulțumire, rugăciunea euharistică. Omul este anchetat asupra Celui ce l-a vindecat. Este 
aproape exclus din comunitate de fariseii care țin la legea lor împotriva evidenței minunii. Omul se vădește ca nevăzător 
vindecat. Îi ironizează subtil pe anchetatori – Nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenici ai Lui? Pe omul ce fusese orb nu-l 
interesa opțiunea extrem de constrângătoare a fariseilor. Nu era opțiunea lui. De-acum se vindecase și trebuie să recunoaștem 
că, într-adevăr, nu știa Cine îl vindecase. Este foarte probabil să-i fi cunoscut cel mult vocea ce-i adusese lumina în cornee și 
în cord deopotrivă. E dat afară. Dat afară din locașul judecatei fără sens a bucuriei unui om sănătos. La frontiera cu 
„afară” șade însă Hristos care i se arată. Un Hristos dispus să fie „afara” celui exclus. Omul crede și se închină 
Vindecătorului. Îi recunoscuse blândețea și încurajarea din glas. Lipsa de judecată ce o purta în rostirea Sa. Aici devine 
Domnul dușman tuturor fariseilor, până la sfârșitul lumii. În această capacitate de a înțelege omul în necazul său, de a desface 
văzul din întuneric. Este venit spre judecată, dar o judecată pe care o exprimă astfel: „Spre judecată am venit în lumea 
aceasta, ca acei care nu văd să vadă iar cei care văd să fie orbi” (Ioan 9, 39). Sunt cuvinte de punere la punct a tuturor 
reacțiilor noastre suficiente la dramatica stare de nebine a aproapelui. Răul aproapelui nu se vindecă prin răsfoirea Legii, 
ci prin lucrarea Duhului Sfânt dovedind Domnul că a face înseamnă mult mai mult decât a judeca starea cuiva. 

Iisus vede orbul. Orbiții de Lege, ba. E ceva în neregulă cu rigorismele care tocesc rigoarea iubirii. Un soi de asfaltare de 
suflet care nu mai îngăduie înflorirea sufletului. Tociți de cunoștințe inutile și de rigori absurde, fariseii sunt înaintașii celor 
care azi au transformat credința în obstinație, nădejdea în fatalism apocalitic și dragostea în narcisism auto-evaluativ. Scuipat 
divin și țărână e vindecarea nu doar de orbirea celui orb din naștere, ci și a celor care, în ciuda nașterii de sus, prin Botez, au 
făcut din interesele lor obstinantă lege de autosatisfacere întru credință. Simplitatea medicamentului aplicat orbirii arată 
desăvârșirea medicului care este Domnul nostru Iisus Hristos. Orbi la iubire, fariseii sunt vădiți de păcat. Ei văd litera, dar 
ucid duhul. Deseori vedem că modul lor de a gândi seamănă teribil cu al multor contemporani înțepeniți în ieftine interpretări 
ori hiperbolizări delirante asupra unor fapte și conținuturi care, cu minimum de bun simț, pot fi asumate în tăcere, cu discreție 
și credință autentică. Dat afară, orbul din naștere se întâlnește cu Hristos. Uneori merită să fi afară dacă te întâlnești cu 
El! Sufocarea minunii în spuza gurii pline de ură dăunează grav vederii lui Dumnezeu. De evitat, așadar. 

Părintele Constantin Necula - https://doxologia.ro/ 

Acei ai căror ochi erau deschişi înafară erau conduşi de omul orb, care putea să vadă în interior. Căci omul cel orb era 
condus într-un fel tainic de cei  ai căror ochi erau deschişi, dar  erau orbi în interior. Omul cel orb a spălat lutul de pe ochii 

lui şi s-a văzut pe sine. Ceilalţi şi-au spălat orbirea din inimile lor şi au fost primiţi. Când Domnul nostru a deschis ochii unui 

om orb în mod public cu acea ocazie, El a deschis ochii multor oameni orbi în taină. 
Căci acel om orb era într-adevăr orb. El a fost ca o sursă de câştig pentru Domnul nostru, căci a câştigat mulţi orbi 

prin el, vindecându-i pe ei de orbirea inimii.                                                     Sfântul Efrem Sirul -  https://doxologia.ro 
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                                                      Programul săptămânii  29 mai –  5 iunie 2022 

 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 ( Înălţarea Domnului ) –  Pr.Dragoş 

Vineri  9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

  17 - 18 - Acatistul Sf.Mc.Zotic, Atal, Camasie şi Filip  – Pr.Dragoş 

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

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

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

  Miercuri, 1 iunie – Sf.Iustin Martirul; 

                 Joi, 2 iunie – Inălţarea Domnului; Sf.M.Mc.Ioan cel Nou de la Suceava; 

                              Sâmbătă, 4 iunie – Sf.Mc.Zotic, Atal, Camasie şi Filip; 

                                                           Sf.Mironosiţe Marta şi Maria; 

                                

              

Joi, 2 iunie – Inălţarea Domnului - Astăzi, acest minunat praznic ne dezvăluie întreaga taină a Domnului și Dumnezeu-
Omului Hristos. De ce a luat asupra Sa trup, de ce S-a întrupat, de ce a devenit om? A luat asupră-I trup pentru ca acest trup 

să-l izbăvească de păcat, de moarte, de diavol, și să-l ridice, să-l înalțe mai presus de toate Cerurile și să-l așeze pe însuși 

tronul Domnului Slavei (Marcu 16,19). Aceasta este întreaga cale a Dumnezeului-Om, a Domnului Hristos, întreaga Sa cale în 
această lume și în această viață, pentru ca aceasta să fie calea fiecăruia dintre noi, a fiecărui trup omenesc. Și marele sfânt 

praznic de astăzi chiar aceasta arată: Cât de lungă este călătoria trupului nostru în această lume, de unde începe și unde se 

termină. Începem de la nașterea pe pământ, ca să încheiem deasupra tuturor Cerurilor, deasupra îngerilor și Arhanghelilor, 
Heruvimilor și Serafimilor. Aceasta este măreția omului, măreția dumnezeiască a omului! 

De aceea a venit Domnul în această lume, ca să împlinească această mare și negrăită minune, ca să arate că omul este 

făcut să fie mai presus de îngeri, de Arhangheli, de Heruvimi, de Serafimi, să fie deasupra lor cu trupul său, cu întreaga 

sa ființă. De aceea Praznicul de astăzi este mare, minunat, Praznicul care ne descoperă întreagă taină a întrupării și 

inomenirii Domnului Hristos,  taina fiecărui om, taina mea și a ta și a fiecăruia, a fiecărei făpturi omenești. Iată, fiecare om este 

o ființă dumnezeiască. Fiecare om este chemat să devină dumnezeu după har.   Cuv.Iustin de Celie, Cuvinte despre vesnicie 

 
 

                                        Miercuri, 1 iunie – Sf.Iustin Martirul şi Filosoful - Părintele Iustin Popovici a fost un filosof în 

                                     cel mai adevărat înțeles al cuvântului. De aceea, pesemne, a ales numele mucenicului Iustin Filosoful 

și s-a străduit toată viața sa îi urmeze atât în fllosofare, cât și în mucenicie. Nimeni în istoria poporului sârb nu a simțit, nu a 
cântat și nu a zugrăvit atât de adânc minunatul și dumnezeiescul Cuvânt al lui Dumnezeu, pe Hristos Dumnezeu-Omul, Care 

S-a întrupat din Preasfânta Maică și de la Duhul Sfânt, pentru mântuirea oamenilor. 

Unii ar putea zice că Părintele Iustin se tot repetă când vorbește despre Hristos în lucrările sale. Da, repetiția sa este ca 

vorbirea unui prunc cu iubita sa mamă; repetiția sa este o repetiție a dragostei: cu cât iubim mai mult pe cineva, cu atât 

rostim mai des cuvintele dragostei noastre, și nu ne vom plictisi niciodată să le repetăm, clipă de clipă, neîncetat. Așa că pentru 

Părintele Iustin nu era plicticos să rostească mereu numele Domnului Dumnezeu, al Mântuitorului său și al nostru, să-și verse 
înaintea Lui necazul și bucuria, să-i aducă-înainte dragostea sa ca o jertfă bine-mirositoare — și, prin această, toată ființa sa. 

De ce a stăruit atât Părintele Iustin asupra persoanei Dumnezeu-Omului Hristos? Pentru că mai mult decât oricine altcineva 

în vremea noastră, cu excepția dascălului sau, Episcopul Nicolae Velimirovici, a simțit că toată cultura europeană gonește spre 

o fundătură cumplită, se întoarce la vechiul politeism, la vechea idolatrie prin trecerea cu vederea, prin uitarea și izgonirea din 

această lume și din inima omului, din cultura și istoria omului, din viața societății omenești a singurului Dumnezeu adevărat și 

om adevărat, a singurului Domn și Mântuitor adevarat, a singurului Cuvânt veșnic al lui Dumnezeu. A simțit și a dat mărturie, ca 
nimeni înaintea sa, că Cuvântul lui Dumnezeu, prin lucrarea Să creatoare și prin întruparea Sa, a unit în Sine dumnezeiescul și 

omenescul; că El este adevăratul Dumnezeu și adevăratul om; că unește în Sine toate lumile; că este Cel dintâi și Cel de pe urmă; 

că toate duc și vin către El, și că toate cresc întru El, până ajung la măsura lui Hristos — până când tot ce este își atinge 
plinătatea, până când toate își dobândesc plinătatea în Hristos Dumnezeu-Omul. Simțind cumplita primejdie ce adumbreste 

întreaga civilizație europeană din pricina luptei acesteia impotriva Duhului lui Hristos, a continuat să arate și să sublinieze 

însemnătatea chipului lui Hristos pentru istoria omului, pentru trecut, pentru prezent, pentru viitor. Când Părintele Iustin vorbea, 

el vorbea întregului popor, întregii Europe, întregii lumi contemporane.                          Mitropolitul Amfilohie al Muntenegrului    

Sinodul Bisericii 

Ortodoxe Române a 

stabilit în 2009 ca 

prima duminică din 

luna iunie  

să fie dedicată în 

Patriarhia Română 

tuturor mamelor, taților 

și copiilor 

acestora care sunt 

crescuți și  educați în 

lumina credinței în 

Dumnezeu. 

 

    Miercuri, 1 iunie - Sărbătorirea unei zile dedicate copilului a fost propusă în 1925 la Conferinţa mondială pentru bunăstarea 

copiilor de la Geneva, în cadrul căreia 54 de reprezentanți din diferite țări au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului.  

“Într-o lume marcată profund de individualism şi secularizare, Familia, Biserica şi Şcoala sunt chemate astăzi să ofere 

copiilor ajutorul necesar dezvoltării lor atât în plan personal, cât şi comunitar, să cultive libertatea, responsabilitatea şi 

demnitatea copiilor, deoarece aceştia sunt dar al lui Dumnezeu pentru familie şi umanitate”.    PF Daniel Patriarhul României 


