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Duminica a VI-a după Paşti
(a Orbului din naştere)
„ 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.”
( Ioan 9, 1-38)
„Nu este destul, zice el, să cunoṣti pe Dumnezeu, ci trebuie să faci ṣi ceea ce porunceste El. Apoi în alta zicând: “Niciodată nu
s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naṣtere”. Dacă recunoaṣteti că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătosi, Iisus făcând o
minune si o asa minune, că nimeni niciodată n-a făcut una asemănătoare din propria voastră dovadă se vede că este evident si
arătat că Iisus i-a întrecut pe toti în virtute, si că puterea sa este mai mult decât omenească.
Ce-i răspund ei lui? “In păcate te-ai născut tot si tu ne înveti pe noi? Si l-au dat afară”. Atât cât se puteau ei lingusi că orbul
va nega, ei l-au privit ca pe un om vrednic de credinţă, ca să-l poată face să vină înaintea lor de două ori. Căci dacă voi nu-l
credeti vrednic de crezut, pentru ce-l întrebati de două ori? Dar acest om spunând adevărul cu îndrăzneală si fără teamă, în
loc să-i admire mai mult, el chiar atunci îl condamnă.
Dar ce înseamnă aceste cuvinte: “În păcate te-ai născut tot”? Că ei îi reprosează boala lui dinainte, ca si cum ei i-ar zice: “Tu
te-ai născut în păcate din primii tăi ani”: ṣi ei îi fac această mustrare ca si cum pentru aceia s-ar fi născut el orb: judecata cu totul
contrară adevărului si totodată nedreaptă.
Pentru care voind Iisus Hristos să-l mângâie, zice: “Spre judecată am venit în lumea aceasta, pentru ca cei care nu văd să
vadă, iar cei care văd să fie orbi”.
“In păcate te-ai născut tot”. Si ce a răspuns el? A spus el o părere care-i era proprie si particulară? Sau mai scurt nu este
acesta sentimentul comun pe care l-a arătat el, zicând: “Noi stim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătosi”. N-a spus el simplu ceea
ce ati spus voi însivă? “Si l-au dat afară”.
L-ati auzit voi bine pe acest predicator al adevărului, si n-ati recunoscut că sărăcia lui n-a ars filozofia lor?
Remarcati cum a suferit el de la început batjocurile si injuriile?
Remarcati voi în ce fel si cu câtă putere a dat el mărturie pentru adevăr prin cuvintele sale si prin faptele sale?
Dacă acest orb care nu l-a văzut pe Iisus Hristos a arătat atâta curaj si noi să arătăm tăria noastră si curajul.”
din “Comentariu la Evanghelia de la Ioan”, Sfântul Ioan Gură de Aur – www.credo.ro
„Orb fiind şi a căpătat, prin minune, o pereche de ochi, e o mare bucurie a vieţii, o ieşire fericită din întunerec. Ieşirea la
lumina veacului acestuia. Pământean fiind şi a te hotărî să mărturiseşti pe Dumnezeu cu orice preţ şi luare în derâdere, e o şi mai
mare bucurie, care te poate duce până la deschiderea ochiului credinţei că ţi se descoperă 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 pământeană. 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 e ieşirea sufletului din întunerec în lumina dumnezeiască, ieşirea în lumina
veacului viitor. Iată o tămăduire deplină, iată un misionar neînfricat al lui Iisus.”
Părintele Arsenie Boca - „Cuvinte vii”

„Cel ce şi-a închinat viaŃa Domnului nu poate fi niciodată orb, fiindcă Dumnezeu îi dă lumină la fel cu
cea de pe Tabor”. (Sfântul Luca, Arhiepiscopul Crimeei)

11 iunie - Sfântul Luca Arhiepiscopul de Crimeea (1877- 1961)
Pe 11 iunie, Biserica îl prăznuieşte pe Sfântul Luca, Arhiepiscopul Crimeei şi Simferopolului, om de
ştiinţă valoros şi vestit, profesor de chirurgie, apreciat în lumea medicală pentru descoperirile sale, dar şi un
mare propovăduitor şi pătimitor pentru dreapta credinţă în vremea stăpânirii bolşevice din Rusia. Refuza
să opereze fără să se roage mai înainte în faţa unei icoane a Maicii Domnului din sala de operaţie, şi apoi să-l
însemneze pe pacient cu iodină, în semnul crucii. Din pricina mărturisirii credinţei sale, în ciuda uriaşelor sale
realizări medicale şi ştiinţifice, Sfântul Luca a fost aruncat în temniţe, chinuit şi surghiunit vreme de 11 ani,
prin Siberia şi alte locuri cumplite.
Intreaga lui viaţă se poate rezuma în câteva din cuvintele sale : „Am iubit pătimirea, fiindcă minunat
curăţeşte sufletul!” ( aṣa cum scria fiului său).
Virtuţile, luptele şi realizările Sfântului Luca sunt copleşitoare. Acest arhiereu plin de har a izbutit să
redeschidă multe biserici închise de comunişti, a dat naştere unor lucrări teologice de mare profunzime, i-a
întărit pe credincioşi şi a adus pe mulţi alţii la Ortodoxie. Pe lângă toate acestea, dragostea, iscusinţa şi
dăruirea sa pentru pacienţi au salvat mii de vieţi (îndeosebi ale soldaţilor răniţi în război), iar tehnicile sale
medicale au câştigat multe premii ştiinţifice, fiind preţuite de colegii săi chirurgi decenii la rând. După o viaţă
de realizări medicale şi lupte duhovniceşti în mărturisirea dreptei credinţe, Sfântul Luca a trecut la Domnul pe
când se afla în scaunul de Arhiepiscop al Simferopolului, pe 11 iunie 1961.

În noiembrie 1995, Biserica Ucraineană l-a canonizat ca sfânt, hotărâre încuviinţată de întreg
sinodul Patriarhiei Ruse la 25 mai 1996.
www.familiaortodoxa.ro
„Niciodată nu vor afla mângâiere în necazuri cei ce n-o caută unde trebuie. Unde să căutăm mângâiere în
necazuri? Despre aceasta Sfântul Proroc David spune: «De la Domnul e mântuirea mea» (Ps. 61:1). Fericiţi cei ce
află mângâiere adâncă în rugăciunea fierbinte, care ţâşneşte din inimă, în împărtăşirea duhovnicească cu
Dumnezeu!”
(Sfântul Luca, Arhiepiscopul Crimeei)
Inălţarea Domnului , numită în popor ṣi Supasu ( Mântuitorul), cade totdeauna in Joia săptămânii a
ṣasea dupṣ Paṣti, adică la 40 de zile după Înviere, când Domnul S-a înălţat la cer (Marcu XVI, 19 ; Luca
XXIV, 50 si Fapte I, 2-12). Este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, considerata de origine
apostolica. La început sărbătoarea înălţării era prăznuită la Cincizecime, adică în aceeaṣi zi cu
Pogorârea Sfântului Duh. Spre sfârṣitul secolului IV sau începutul secolului V, sărbătoarea înălţării s-a
despărtit de cea a Pogorârii Sfântului Duh, căci pe vremea Fericitului Augustin (+ 430), serbarea ei in
ziua a 40-a dupa Paṣti era generalizată peste tot în lumea creṣtină, alături de sărbătoarea învierii ṣi cea a
Pogorârii Sfântului Duh. O deosebita solemnitate a căpătat această sărbătoare mai ales de când Sfânta
împărăteasă Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a ridicat pe muntele Eleonului sau al
Măslinilor (de unde Mântuitorul S-a înălţat la cer) o vestită biserică (Eleona), în care înălţarea se prăznuia
cu mare fast ṣi pompă, începând de la miezul nopţii, mai ales prin mulţimea luminilor aprinse.
In sec. VI, Sf. Roman Melodul compune Condacul si Icosul sărbătorii, iar imnografii din secolele
următoare (Sf. Ioan Damaschinul ṣi Sf. Iosif Imnograful) compun canoanele din slujba înălţării.

Subiectul catehezei din 9 iunie 2013 – Vecernia - Lumină lină şi tămâie a rugăciunii
Programul săptămânii 9 iunie 2013 – 16 iunie 2013
ORA
Slujbe
9 iunie
8 - 12
- Sf.Liturghie (Duminica Orbului din naṣtere) - Pr.Dragoṣ
9 iunie
17 - 19
- Paraclisul Maicii Domnului ṣi Cateheză - Pr.Dragoṣ
17 – 19
10 iunie
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail ṣi Gavriil – Pr.Ticu
12 iunie
9 - 11
- Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu
12 iunie
17 - 19
- Vecernia Înălţării Domnului ṣi Litie - Pr.Ticu
13 iunie
8 - 12
- Sf.Liturghie (Înălţarea Domnului) - Pr.Ticu
14 iunie
9 - 11
- Taina Sfântului MASLU
14 iunie
17 - 18
- Slujba acatistului - Pr.Ticu
15 iunie
8 - 11
- Sf.Liturghie ṣi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu
15 iunie
17 - 18
- Vecernia duminicii a 7-a după Paṣte - Pr.Dragoṣ
16 iunie
8 - 12
- Sf.Liturghie (Duminica Sf.Părinţi de la Sin. I Ecumenic) - Pr.Ticu
16 iunie
17 - 19
- Paraclisul Maicii Domnului ṣi Cateheză - Pr.Ticu
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