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"În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o 

scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăcea mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, 

uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare şi tulbura apa, şi cine 

intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Şi era acolo un om care era bolnav de treizeci şi 

opt de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi, ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? 

Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om ca să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se 

coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi 

umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei 

patul. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-

a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă? Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel 

loc. După aceasta, Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se 

întâmple ceva mai rău. Atunci, omul a plecat şi că Iisus este Cel Care  a spus iudeilor l-a făcut sănătos."         (Ioan 5, 1-15) 
 

 

Ceea ce e mai dramatic în toată această pericopă evanghelică e singurătatea bolnavului. Aţi auzit? “Doamne, n-am pe 

nimeni care să mă arunce în apă şi până să mă cobor eu, altul intra înaintea mea”. Cea mai tragică postură a omului este 

singurătatea, izolarea lui totală. Sfântul Ciprian al Cartaginei spune că fiecare cade singur, dar ne mântuim în comunitate, 

în comunitatea Bisericii. A fi singur înseamnă a cădea, a te pierde. A fi singur înseamnă a nu te gândi decât la tine, pentru 

că eşti copleşit de suferinţa în care zaci. Eşti copleşit de inutilitatea vieţii. Pentru că o viaţă trăită singuratic, dacă n-ai pe 

Dumnezeu cu tine, este o viaţă inutilă, pierdută. O viaţă al cărei sens a dispărut în clipa în care te-ai însingurat. 

Acest bolnav n-avea măcar o rudă, un prieten care să-l ia în clipa în care apa s-a tulburat să-l arunce în apă, ca să se vindece. 

De câte ori nu suntem noi în aceeaşi situaţie? De câte ori nu suntem singuri şi bolnavi şi nu putem, şi nu avem pe nimeni să 

ne ajute să ne vindecăm, să ne scape de suferinţa noastră? Sau în singurătatea şi durerea noastră nu avem pe nimeni cu care să 

facem părtăşie, căci, aşa cum spune un proverb german, o durere împărtăşită este înjumătăţită, iar o durere 

neîmpărtăşită e o durere dublă. Aşa era cu omul acesta. 

Dar cu multă milostivire, Hristos l-a întrebat: “Vrei să te vindeci?”. O întrebare în acest sens, adresată unui bolnav, pare 

inutilă. Fireşte că vrea să se vindece. Dar aluzia Mântuitorului era la altceva. Omul acesta era bolnav pentru păcatele lui, şi 

când a fost întrebat: “Vrei să te vindeci?”, Mântuitorul l-a întrebat în fond: “Vrei să te vindeci de păcatele tale?”. Dovada 

că aşa este, vedem mai târziu, când Mântuitorul l-a întâlnit în templu şi i-a spus: “Iată, te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai 

păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ţie ceva şi mai rău!”. 

Ceea ce este iarăşi tulburător, şi pentru noi şi pentru alţii, este că, în clipa aceea când Iisus a vindecat un bolnav de 38 de 

ani, în loc ca cei care-l vedeau să se bucure că un om şi-a recăpătat sănătatea, fariseii şi cărturarii s-au supărat şi au spus: “De 

ce umbli, de ce îţi ridici patul sâmbăta?”. N-au spus: “Ne minunăm că eşti vindecat! Da, mergi şi Îi mulţumeşte lui 

Dumnezeu!”. I-a interesat numai formalismul Legii, care zicea că în zi de sâmbătă să nu lucrezi. Ei sacrificau fiinţa umană 

pentru respectul acestei Legi. 

Şi l-au întrebat: “Cine te-a făcut sănătos?”. Prima dată cel vindecat n-a ştiut ce să spună. Dar când Iisus l-a întâlnit în 

templu, el s-a dus la iudei şi le-a spus: “Iată, Iisus este Cel care m-a făcut sănătos!”. Nu era un denunţ prin care îi punea pe 

iudei pe urmele lui Iisus, ci era numai dorinţa cuiva de a spune în faţa tuturor: “Acest Om m-a ajutat! Acesta m-a vindecat! 

Acesta a stat lângă mine în nenorocire!”. Simţim nevoia să spunem lucrul acesta când cineva ne-a ajutat. Simţim nevoia să 

mărturisim minunea. Nu pentru laude, ci pentru că am scăpat din singurătate, din boala şi din durere!  

Iubiţi credincioşi, din ce în ce societatea contemporană ne izolează tot mai mult. Din ce în ce autorităţile, toate, nu numai 

cele comuniste, toate autorităţile încearcă să ne izoleze. Să ne facă mai singuratici, să fim mai puţin legaţi unii de alţii, 

să nu comunicăm, pentru că toate autorităţile încearcă să fie totalitare, să te poată conduce. Comunităţile se conduc 

mult mai greu decât indivizii izolaţi, de aceea autorităţile încearcă să ne izoleze. 

Comuniştii au făcut-o prin violenţă. Occidentalii nu o fac prin violenţă, ci prin această formă de a te declara pe tine 

unic, că ai toate drepturile, că eşti independent. Să fii izolat, să nu fii legat de părinţii tăi, să nu asculţi de ei dacă eşti 

copil, să nu te supui nimănui, pentru că tu eşti o fiinţă liberă. O libertate greşit înţeleasă este o revoltă împotriva lui 

Dumnezeu, este nihilism. De aceea s-a ajuns la formele la care s-a ajuns, la toate crimele care bântuie în lume. Sunt atâtea 

oraşe în care copii de 14 ani şi-au ucis profesorii, colegii, părinţii. S-a rupt legătura umană cu cei lângă care trăim. S-a rupt 

relaţia sufletească dintre mine şi frate, dintre mine şi părinţi, dintre părinţi şi copil, dintre prieten şi prieten. Suntem tot mai 

singuri în această exacerbare a personalităţii, care are la baza demonizarea societăţii. 

Să încercăm să rămânem uniţi. Să rămânem uniţi prin credinţă şi prin dragostea unuia faţă de altul, prin Iisus Hristos. Să 

rămânem uniţi în comunitatea Bisericii, pentru că Biserica este singura grupare socială pozitivă. Toate celelalte grupări duc la 

autodistrugere. Toate încearcă să distrugă fiinţa umană, să facă din ea un instrument, un simplu şurub în mecanismul 

acesta complicat al societăţii umane.                                                     Părintele Gheorghe Calciu - www.crestinortodox.ro 
 

http://www.crestinortodox.ro/


        

                       
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Programul săptămânii  10  mai  – 17 mai 2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului) – Pr.Ticu 

    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu                     (fără credincioşi) 

Luni     17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  –  Pr.Ticu                         (fără credincioşi) 

Marţi    10 – 11 - Acatistul Sf.Ioan Valahul –  Pr.Ticu                       (fără credincioşi) 

Miercuri    9 – 10 - Sfinţirea mică a apei –  Pr.Ticu                               (fără credincioşi) 

Joi  - Program administrativ  (zi liberă) 

Vineri   17 - 18 - Acatistul Sf.Iacob Putneanul –  Pr.Ticu                 (fără credincioşi) 

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

  17 - 18 - Vecernia duminicii a V-a după Paşti –  Pr.Dragoş (fără credincioşi) 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (a samarinencei) –  Pr.Dragoş 

    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoş                (fără credincioşi) 

                             Duminică, 10 mai – Sf.Ap.Simon Zilotul; 

                                             Luni, 11 mai – Sf.Ier.Metodie şi Chiril; 

                                                       Marţi, 12 mai – Sf.Mc.Ioan Valahul; 

                                                                   Vineri, 15 mai – Sf.Ier.Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei; 

                                                                                Sâmbătă, 16 mai – Sf.Cuv.Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei.  

                                10 mai - Ziua națională a României a fost între 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, între 1948-1989, ziua  

                           de 23 august. Prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, a depus în ziua de 10 mai 1866 jurământul în fața  

                           adunării reprezentative a Principatelor Române Unite. În data de 14 martie-26 martie 1881, camerele reunite  

                           ale parlamentului au votat transformarea țării din Principat în Regatul României. Pentru a marca 

evenimentul, ziua națională sărbătorită pe 10 mai 1881, a fost una din cele mai spectaculoase serbări din istoria României.  

După abdicarea forțată a Regelui Mihai I, în data de 30 decembrie 1947, Camera Deputaților a adoptat legea nr. 363 din 1947, 

prin care a proclamat Republica Populară Română.  Ziua de 23 august a fost adoptată drept sărbătoare de stat, sub numele 

de ziua insurecției armate antifasciste, începutul revoluției populare în România, cu referire la întoarcerea armelor  

                                       împotriva Germaniei naziste și arestarea guvernului condus de Ion Antonescu în anul 1944. 

                                              După 1989, prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de președintele Ion Iliescu , ziua  

                                       de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România. 

 
                                     10 mai - Sfântul Apostol Simon Zilotul nu este altul decât mirele de la Cana Galilei, unde Iisus a  

                                 făcut prima minune - prefacerea apei în vin. I s-a dat numele de "Canaanitul" și de "Zilotul" spre a-l  

                                 deosebi de Sf.Petru și de Sf.Simeon "fratele Domnului", urmașul Sf.Iacob la Episcopia Ierusalimului. 

                                       Sf.Simon Zilotul, numit și Natanael, este cel care și-a lăsat casa, părinții și mireasa pentru Mirele 

cel ceresc. Odată cu Pogorârea Duhului Sfânt, mirele cel din Cana a început a propovădui și el, alături de Apostoli, Evanghelia în 

toată lumea. El a propovăduit în Mauritania, Africa și Britania, unde și-a dat și sufletul său, fiind răstignit și îngropat. 

În București, la Biserica Podeanu aflată pe strada Dornei (în apropierea Pieței Chibrit) se află o părticică din sfintele sale 

moaște. Moaștele Sfântului Simon Zilotul sunt acoperite de un baldachin construit după modelul celui aflat la Roma, într-

una din catacombele unde se află moaștele Sfinților Chiril și Metodiu.                                                          www.crestinortodox.ro 

  

          11 mai – Sfinţii Chiril şi Metodie -    În ce limbă s-a slujit în cultul ortodox ?                            www.crestinortodox.ro 

Limba română și-a câștigat dreptul de limba liturgică în mod definitiv în secolele al XVII- XVIII-lea. Limba în care se 

slujea la început în cultul creștin pe teritoriul țării noastre a fost latina vulgară. Elementele limbii slavone s-au introdus în limba 

noastră în secolele VI-X, prin contactul îndelungat al slavilor cu poporul român. Apoi elementul slavon a fost menținut în con-

tinuare în Biserica noastră pentru a feri pe creștinii ortodocși de propaganda catolică.  Organizarea temeinică a statelor 

românești, Muntenia și Moldova ca state independente, a ușurat procesul de introducere a limbii române în Biserica noastră. 

 În secolul al XVI-lea, prin tipăriturile lui Coresi la Brașov, se face un pas înainte în procesul de introducere a limbii 

române în Biserica noastră.   În secolul al XVII-lea se accentuează și mai mult tendința de inlocuire a limbii slavone cu limba 

română. Mitropolitul Varlaam are cea mai îngrijită formă de expunere a limbii românești literare din prima jumătate a veacului 

XVII. Mitropolitul Dosoftei (1624-1693) începe în mod organizat să înlăture limba slavonă din cult.   

Înlocuirea totală și definitivă a limbii slavone prin limba română s-a realizat abia în cursul secolului al XVIII-lea prin 

mitropolitul Antim Ivireanul, care a dat de fapt traducerea românească definitivă a principalelor cărți de slujbă.  

  

 12 mai – Sf.Mc.Ioan Valahul este o umbră de înger, care a răcorit plaiurile Valahiei Mici prin scurta lui viață (a fost scrisă 

de învățatul grec Ioan Cariofil și tipărită la Veneția de Sf.Nicodim Aghioritul). La 15 ani este luat rob și cumpărat, apoi, de 

către un turc. Frumos la chip, luminos în privire și bine legat în trup, tânărul Ioan Valahul aprinde în turc patimile, izvorâte, 

odinioară, din blestemata cetate a Sodomei. Păcat împotriva curăției firești, sodomia, numit astăzi homosexualitate. “Stăpânul 

meu este Hristos, Care m-a cumpărat cu sângele Lui și face cu mine ce trebuie!" Aruncat în temniță, înseninat de cumplite 

chinuri, el nu alunecă! Și astfel, în anul 1662, în a douăsprezecea zi a lunii mai, împlinind 18 ani, Sfântul Ioan Valahul a fost  

                                spânzurat, dincolo de hotarele zărilor, serbându-și majoratul. 

                           Patriarhia Ecumenică l-a recunoscut pe Ioan Valahul ca sfânt, trecându-l în mineiul de  la Constantinopol în 1843. 
 

 

 

 




