“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu
el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20)
Numărul 61 (2015), Duminica a 6-a după Paşti
(a Orbului din naştere)

Evanghelia: Ioan 9, 1-38 *

Î

n vremea aceea, trecând Iisus a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Săi
L-au întrebat, zicând: „Învăţătorule, cine a păcătuit, el, sau părinţii lui, de s'a
născut orb?“ Iisus a răspuns: „Nici el n'a păcătuit, nici părinţii lui, ci pentru
ca'ntru el să se arate lucrurile lui Dumnezeu. Lucrurile Celui ce M'a trimis
trebuie ca Eu să le fac până este ziuă; că vine noaptea, când nimeni nu poate
să lucreze. Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii!“ Aceasta 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, ci seamănă cu
el“. Dar el zicea: „Eu sunt“. Deci îi ziceau: „Cum ţi s'au deschis ochii?“ Acela a
răspuns: „Omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi mi-a uns ochii şi mi-a zis:
Mergi la scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci ducându-mă şi spălându-mă,
mi-am dobândit vederea“. Şi i-au zis: „Unde este acela?“ El a zis: „Nu ştiu“.
Atunci l-au dus la farisei, pe cel ce oarecând fusese orb. Şi era sâmbătă în
ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis ochii. Deci din nou îl întrebau acum şi
fariseii, cum şi-a dobândit vederea. 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 astfel de minuni?...“. Şi dezbinare era între ei. Atunci i-au zis din nou
orbului: „Tu ce zici despre el, că ţi-a deschis ochii?“ Iar el a zis: „E profet“.
Dar Iudeii n'au crezut despre el că era orb şi şi-a dobândit vederea până ce
n'au chemat pe părinţii celui care-şi dobândise vederea. Şi i-au întrebat, zicând: „Acesta este fiul vostru despre care ziceţi că s'a născut orb? Ei bine, cum
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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de vede acum?“ Răspunzând atunci părinţii lui, au zis: „Ştim că acesta este fiul
nostru şi că s'a născut orb; dar cum de vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a
deschis ochii, nu ştim; întrebaţi-l pe el; e în vârstă, el despre sine va vorbi“. Pe
acestea le-au spus părinţii lui, pentru că se temeau de Iudei. Fiindcă Iudeii se
înţeleseseră că dacă cineva Îl va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din
sinagogă. De aceea au zis părinţii lui: „E în vârstă, întrebaţi-l pe el“.
Deci 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“. A răspuns deci acela:
„Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu: că am fost orb şi acum văd“. Deci
i-au zis: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?“ Le-a răspuns: „Acum v'am spus
şi n'aţi auzit? De ce vreţi să mă mai auziţi o dată? Nu cumva vreţi şi voi să vă
faceţi ucenici ai Lui?“ Şi l-au ocărât şi i-au zis: „Tu eşti ucenic al aceluia, dar noi
suntem ucenici ai lui Moise. Noi ştim că Dumnezeu lui Moise i-a vorbit, dar pe
acesta nu-l ştim de unde este“. A răspuns omul şi le-a zis: „În aceasta stă
minunea, că voi nu ştiţi de unde este, şi El mi-a deschis ochii. Noi ştim că
Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; ci de este cineva cinstitor de Dumnezeu
şi-I face voia, 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“. Au răspuns şi i-au zis: „Pe de-a'ntregul în păcate te-ai născut, şi tu ne
înveţi pe noi?...“. Şi l-au dat afară.
Şi a auzit Iisus că l-au dat afară. Şi, găsindu-l, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui
Dumnezeu?“ El a răspuns, zicând: „Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?“ Şi a
zis Iisus: „L-ai şi văzut! şi Cel ce vorbeşte cu tine, Acela este“. Iar el a zis: „Cred,
Doamne!“ Şi I s'a închinat.

Nu cumva şi noi suntem orbi?
Sfântul Ignatie Briancianinov
Mult mai puţin stânjenitoare este pentru om mărginirea vederii sale trupeşti, orbirea vederii dintâi, pricinuită de cădere, decât orbirea duhului, pricinuită de aceeaşi
cădere. "Care orbire a duhului? Ce orbire a duhului?" - întreabă mai ales înţelepţii
acestei lumi şi, neaşteptând răspuns, numesc fără întârziere "flecăreală" şi "prostie"
vestirea despre orbirea duhului omenesc, despre starea sa de omorâre. Aşa este
această orbire! Ea poate fi numită, fără a greşi, chiar moarte. Nu cumva şi noi
suntem orbi? (Ioan 9; 40) - Îl întrebau orbii şi încrezuţii farisei pe Domnul. Dacă nu îţi
simţi orbirea, asta nu înseamnă că vezi. Oamenii căzuţi ce nu vor să îşi recunoască
orbirea rămân orbi, iar cei născuţi orbi ce şi-au recunoscut orbirea dobândesc
vedere întru Domnul Iisus Hristos (Ioan 9; 39, 41).
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Să ne străduim a cerceta în lumina Sfântului Duh orbirea duhului nostru. Mintea şi
inima noastră sunt lovite de orbire. Din pricina acestei orbiri, mintea nu poate deosebi gândurile adevărate de cele mincinoase, iar inima nu poate deosebi simţămintele duhovniceşti de simţămintele sufleteşti şi păcătoase, mai ales atunci când
acestea din urmă nu sunt deosebit de grosolane. Din pricina orbirii duhului, toată
lucrarea noastră devine mincinoasă, precum şi Domnul i-a numit pe cărturari şi
farisei nebuni şi orbi (Matei 23), călăuze oarbe, care nu intră în Împărăţia cerurilor şi
nu le îngăduie oamenilor să intre în ea. Atunci când omul se nevoieşte duhovniceşte aşa cum trebuie, harul lui Dumnezeu cel sădit în noi la Sfântul Botez începe să ne
vindece puţin câte puţin de orbirea duhului prin mijlocirea frângerii inimii. Începem
să intrăm în starea de vedere, potrivnică stării de orbire. Dat fiind că în starea de
vedere văzătorul e mintea, şi vederea a fost numită de către Sfinţii Părinţi "vedere a
minţii". Dat find că starea de vedere este dăruită de Sfântul Duh şi vederea se
numeşte "duhovnicească", fiind rod al Sfântului Duh. Prin aceasta se deosebeşte ea
de contemplaţia intelectuală. Contemplaţia intelectuală este proprie tuturor oamenilor; fiecare om se îndeletniceşte cu meditaţia atunci când vrea. Vederea
duhovnicească este proprie doar celor ce se curăţesc prin pocăinţă; ea apare nu
după bunul plac al omului, ci în urma atingerii Duhului dumnezeiesc de duhul
nostru, prin urmare după atotsfânta voie a Atotsfântului Duh. (…)
Frângerea inimii este primul simţământ duhovnicesc adus acesteia de către harul lui
Dumnezeu atunci când o adumbreşte. Ea stă în gustarea întristării celei plăcute lui
Dumnezeu, amestecate cu mângâiere harică, şi deschide înaintea minţii o privelişte
nemaivăzută până atunci de ea. În urma simţământului duhovnicesc apare vederea
duhovnicească, după cum spune Sfânta Scriptură: “Gustaţi şi vedeţi” (Ps. 33, 8). (…)
Câtă vreme lucrează simţământul, lucrează şi vederea. Odată cu încetarea simţământului, încetează şi vederea. Ea vine fără veste, pleacă fără veste, nedepinzând de
voinţa noastră, depinzând de aşezarea noastră sufletească. Poarta către vederea
duhovnicească este smerenia. Rămânerea necurmată a omului întru frângerea
inimii este însoţită de vederea necurmată. Vederea este citire şi primire cu duhul a
Noului Legământ. (…) Cel ce doreşte să rămână mereu întru frângerea inimii şi vederea duhovnicească este dator să se îngrijească a rămâne mereu întru smerenie,
izgonind din el însuşi dezvinovăţirea de sine şi osândirea aproapelui, băgând înăuntrul său smerenia prin mustrarea de sine şi recunoaşterea păcătoşeniei proprii
înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.
Cea dintâi vedere duhovnicească este vederea păcatelor proprii, care până atunci
erau acoperite de uitare şi neştiinţă. După ce le-a văzut prin mijlocirea frângerii de
inimă, nevoitorul primeşte neîntârziat cunoaştere din cercare despre orbirea de mai
înainte a duhului său, orbire ce făcea ca ceea ce fiinţează şi a fiinţat să-i pară ca şi
cum nu ar fi fiinţat şi nu ar fiinţa deloc: şi aceasta, lipsind frângerea inimii, se ascun-
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de iarăşi în nefiinţare şi iarăşi pare că nu fiinţează, ca să apară iarăşi dacă reapare
frângerea inimii. Nevoitorul trece prin cercare de la cunoaşterea păcatelor sale la
cunoaşterea păcătoşeniei sale, de care este molipsită firea sa, la cunoaşterea patimilor, altfel spus a feluritelor boli ale firii. De la vederea căderii sale, el trece treptat
la vederea căderii de care e cuprinsă întreaga fire omenească. (…) Din căderea sa, el
vede că are neapărată nevoie de Răscumpărătorul şi, punând poruncile Domnului
pe rănile sale sufleteşti şi văzând lucrarea tămăduitoare şi de viaţă făcătoare a
acestor porunci asupra acestor răni şi a sufletului suferind, dobândeşte credinţă vie
în Evanghelie şi începe a mărturisi Evanghelia prin viaţa sa. În Evanghelie, el vede
încă şi mai limpede, ca într-o oglindă, şi firea sa căzută, şi căderea omenirii, şi
duhurile viclene.
Sursa: Sfântul Ignatie Briancianinov, Despre vedenii, duhuri şi minuni, Editura Sophia, Bucureşti, 2002

Vitamine duhovniceşti
Despre orbirea omului contemporan
Înţelepţii nebuni ai veacului nostru”, socotindu-se a fi “învăţaţi”, pretind atotştiinţa,
în virtutea căreia va veni vremea fericirii oamenilor pe pământ, dar de fapt au
îndrăgit întunericul mai mult decât lumina. Să nu-ţi vezi mărginirea, să nu-ţi vezi
autocondamnarea la moarte, înseamnă că ne asemănăm animalelor. Dacă nu
conştientizam că omul nu se mărgineşte doar la limitele acestei vieţi pământeşti şi
vremelnice, dacă nu conştientizam ieşirea iminentă în minunata veşnicie ce ni se
deschide prin Hristos, înseamnă că ne aflăm, în fond, într-un profund întuneric al
nevederii esenţei omului. În această privinţă este “o întoarcere” la mileniile de
păgânătate şi la cultul patimilor şi trupului, ce se instalează cu groază în suflete.
Mi s-a întărit convingerea că noi toţi, oamenii, suntem orbi într-o oarecare măsură.
Vedem doar oarecare părticică din viaţa lumii şi facem deducţii având doar această
vedere parţială. Aceasta vedere individuală, parţială, îl stăpâneşte pe om atât de
puternic, încât nu mai poate judeca decât după modul în care înţelege să vadă
lucrurile. Ca urmare a acestei orbiri fireşti, noi toţi, fără excepţie, nu înţelegem când
rănim pe alţii, când le ruinăm viaţa, când îi judecăm după bunul nostru plac. Noi
ştim că la baza conştiinţei noastre personale stă dorinţa de bine, căutarea desăvârşirii şi, în virtutea încrederii în dreptatea căutării noastre, suntem înclinaţi să ne
îndreptăţim pe noi înşine. Şi aceasta este suferinţa noastră comună. De aici rezultă
conflictele nerezolvate din întreaga lume, deoarece fiecare se îndreptăţeşte pe sine
însuşi, respingând dreptatea celui ce stă împotriva lui.
Sursa: Ne vorbeşte Părintele Sofronie. Scrisori, Editura Bunavestire, Galaţi, 2003

