
 

Mai 23, 2021: Duminica a IV-a după Paști 

(Vindecarea slăbănogului) 
 

 

Apostolul: Fapte, 9:32-42: 
 

Şi trecând Petru pe la toţi, a coborât şi la sfinţii care locuiau în Lida. Şi acolo a găsit pe un om, anume 

Enea, care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Şi Petru i-a zis: Enea, te vindecă Iisus Hristos. Ridică-

te şi strânge-ţi patul. Şi îndată s-a ridicat. Şi l-au văzut toţi cei ce locuiau în Lida şi în Saron, care s-au şi întors 

la Domnul. Iar în Iope era o uceniţă, cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta era plină 

de fapte bune şi de milosteniile pe care le făcea. Şi în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit şi a murit. Şi, scăldând-o, 

au pus-o în camera de sus. Şi fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, auzind că Petru este în Lida, au trimis pe 

doi bărbaţi la el, rugându-l: Nu pregeta să vii până la noi. Şi Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-

au dus în camera de sus şi l-au înconjurat toate văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi hainele câte le făcea 

Căprioara, pe când era cu ele. Şi Petru, scoţând afară pe toţi, a îngenunchiat şi s-a rugat şi, întorcându-se 

către trup, a zis: Tavita scoală-te! Iar ea şi-a deschis ochii şi, văzând pe Petru, a şezut. Şi dându-i mâna, Petru 

a ridicat-o şi, chemând pe sfinţi şi pe văduve, le-a dat-o vie. Şi s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope şi 

mulţi au crezut în Domnul. 

 

Evanghelia: Ioan 5:1-15: 
 

 

După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi 

Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă 

Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte 

se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. În 

acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, 

uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al 

Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi 

tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea 

apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut. 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, care 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 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 fie ceva mai rău. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-

a făcut sănătos. 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/05/vindecarea-slabanogului-din-capernaum-2.jpg?itok=QY9CbHD2


 Betesda (Vitezda), în traducere, Casa milei, este prefigurarea Bisericii și a Tainei Sf. Botez. Spre 

deosebire de apa Vitezdei, care era tulburată de către un înger, o dată pe an, apa Botezului primește harul 

vindecării (este tulburată) nu de la înger, ci de la Duhul Sfânt și nu doar o dată pe an, ci ori de câte ori 

această Taină este săvârșită. Mai mult, Biserica, prin această Taină, ca și prin celelalte, continuă 

vindecarea (spirituală și trupească) începută de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Această 

nouă Casă a Milei sau a mântuirii, Biserica, continuă lucrarea mântuitoare a lui Hristos, restaurarea 

omului. 

 Vreme de peste două mii de ani, Domnul și Mântuitorul nostru întreabă pe fiecare:”Vrei să te 

faci sănătos?” Accentul este pe prima parte a întrebării: ”vrei?”, ceea ce înseamnă că însănătoșirea, 

restaurarea, mântuirea nu este impusă nici chiar de Dumnezeu. Omul trebuie să simtă nevoia, să dorească 

vindecarea spirituală și fizică și, ca rezultat, să răspundă dialogului inițiat de întrebare. 

 Mesajul citirii evanghelice din această duminică este că restaurarea completă a omului începe cu 

vindecarea (iertarea): ”Iată, te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai greșești că să-ți fie ceva mai rău.” 

Acest ”mai rău” este petrecerea restului vieții în boală sufletească și trupească și făcând din acest timp 

o posibilitate eșuată pentru iertare și restaurare. 
 

 Să devenim, așadar, apostoli și să spunem întregii lumi întotdeauna, dar mai ales acum în sezonul 

Pascal, că ”Iisus este cel care ne-a vindecat.” 
 

        Pr. George Bazgan 
 

 

Participarea la Slujbele de Duminică 
 

Datorită continuării stării de urgență, și restricțiilor de curând impuse de 

autoritățile provinciale, numărul maxim de participanți la serviciile religioase este 

de 15. 

Pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea să participe, îi rugăm pe cei 

care au participat duminica trecută să nu vină duminica aceasta, încercând să 

stabilim un oarecare sistem de rotație.  

De asemenea, rugăm, numai o persoană din aceeași familie! 
 

Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor continua 

să fie relaxate în viitorul apropiat. 
 

 Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările experților: 

masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre persoane, etc. 
 

 Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși! 
 

 

 

Transmitem Sf. Liturghie în direct 
 

Pentru perioada cât durează restricțiile în vigoare, vă anunțăm că vom 

continua să transmitem Sf. Liturghie în direct pe You Tube.  

Pentru accesarea Slujbelor duminicale, apăsați aici. 
 

https://bisericaedmonton.us7.list-manage.com/track/click?u=7e52a4c3117777445ba63057a&id=dfe3df3070&e=20c6b011c4


 

 

 

Rugăciune pentru încetarea epidemiei 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea 

înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră 

pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în 

vremea regelui David.  

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși 

de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel 

Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. 

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de 

oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.  

Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea 

ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință 

neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele.  

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm: 

Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. AMIN! 

 

 

 

 

MEMBRIA 
 

 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 

parohiei noastre să-și plătească membria cât mai curând posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 

răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului. 

În contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf. 

Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line. 
 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 

 


