
la care paraliticul îi răspunde cu durere şi 
smerenie: „Doamne, nu am om să mă 
arunce în scăldătoare, că sunt neputincios, 
că până mă târăsc eu spre scăldătoare, altul 
intră înaintea mea.” Vedem de aici că el 
dorea vindecarea şi ajutorul cuiva. Aş-
teptarea lui se împlineşte acum. Hristos 
este în faţa lui şi-l va vindeca, nemaifiind 
nevoie să fie aruncat în apă.

Cunoscându-i întreaga lui stare sufle-
tească, (căci avea multe păcate) văzând şi 
neputinţa trupului, ca urmare a păcatelor 
săvârşite, Mântuitorul îi zice direct cu 
Cuvântul Său Dumnezeiesc: „Scoală-te, 
ia-ţi patul tău şi umblă” şi îndată slăbănogul 
s-a făcut sănătos şi s-a vindecat de boala 
sa. Întrucât a săvârşit minunea în ziua de 
Sabat, fariseii şi cărturarii căutau să-L 
învinovăţească, neînţelegând binele făcut 
de Domnul acestui om.

Cele petrecute cu slăbănogul, ne arată că 
în ajutorul celor bolnavi, celor singuri şi 
neajutoraţi, uitaţi şi părăsiţi, aflaţi în nevoi 
putem să venim oricând. Hristos Mân-
tuitorul, cu Puterea Sa vindecătoare dată 
Bisericii Sale, ca să ierte păcatele oamenilor, 
să vindece toată boala şi suferinţa, Hristos cu 
adevărat înviază pe oameni din moartea 
păcatului şi din stricăciunea şi boala trupului.

Duminica a 4-a după Paşti

Iertare şI vIndecare la Scăldătoarea Betezda

Important de reţinut este faptul că, după 
ce a săvârşit minunea, modest şi discret 
Mântuitorul Hristos S-a retras din mulţime 
ca să nu fie cunoscut, neaşteptând slavă de 
la oameni. Mai târziu îl găseşte pe slăbănog 
în templu, mulţumind lui Dumnezeu că s-a 
făcut sănătos. Acolo îi descoperă Domnul 
legătura dintre boala de care fusese cuprins 
şi păcatele săvârşite, zicându-i: „Iată te-ai 
făcut sănătos, de acum să nu mai 
păcătuieşti”, arătând prin aceasta că i-a 
iertat păcatele, dezlegându-l din robia 
acestora şi abia apoi, fiind vindecat la suflet 
îl ridică şi din neputinţa trupului. Cel 
vindecat a vestit pretutindeni că Iisus este 
cel care l-a făcut sănătos.

Ca o adevărată Betezdă, prin harul 
tămăduitor şi sfinţitor al Duhului Sfânt, 
Biserica prin Sf. Taine, continuă până la 
sfârşitul veacurilor Lucrarea Mântuitorului, 
vindecând sufletele de slăbănogirea adusă 
de păcate şi aducând celor aflaţi în neputinţă 
trupească speranţă de izbăvire, întărire în 
credinţă, arătându-le iubire milostivă şi 
compasiune, prin lucrarea sa filantropică, 
prin aşezămintele sociale pe care le deţine 
şi prin orice faptă bună, spre ajutorul celor 
bolnavi şi neajutoraţi. Amin! ❖

Părintele Eugen Moraru
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Duminica a 4-a După paşti
(Vindecarea slăbănogului  

de la Vitezda)
arătarea pe cer a semnului 

sfintei cruci în ierusalim; 
sf. mc. acachie şi coDrat

În Duminica a 4-a după Sfintele Paşti,  
prin pericopa evanghelică de la Ioan,  

cap. 5,1-15, ni se relatează vindecarea  
de către Mântuitorul Hristos  

a slăbănogului (paraliticului)  
de la scăldătoarea Betezda, din Ierusalim. 

Cu puterea Sa Dumnezeiască şi plin  
de iubire milostivă, Mântuitorul Hristos  

îl vindecă pe acest om care aştepta  
de 38 de ani tămăduire. Îl vindecă întâi  

la suflet iertându-i păcatele, de pe urma 
cărora i se trăgea boala, iar apoi îl ridică  

şi din neputinţa trupului paralizat  
şi neputincios.

În Ierusalim, după cum ne spune Sf. 
Evanghelie, lângă poarta Oilor era 
scăldătoarea Betezda (casa îndurării), 

unde în cele 5 pridvoare zăcea o mulţime 
de oameni bolnavi, aşteptând vindecarea, 
întrucât apa din acea scăldătoare avea o 
putere miraculoasă, căci un înger al 
Domnului, în chip nevăzut se cobora la 
scăldătoare şi tulbura apa, iar în momentul 
acela cine intra primul se vindeca de orice 
boală era cuprins.

Aici zăcea de multă vreme, de 38 de ani, 
un om paralizat, singur, părăsit de cei 
apropiaţi ai lui, încât nimeni nu-l ajuta ca să 
fie şi el aruncat în apă când aceasta se 
tulbura. Întru răbdare ajunsă la limită, 
aştepta un moment prielnic ca să vină cineva 
să-l ajute. Evanghelia ne arată că atunci când 
te simţi părăsit, însingurat şi uitat de semenii 
tăi, doar Dumnezeu îţi mai poate veni în 
ajutor. Pe acest om îl găseşte Mântuitorul 
Hristos venind la acest loc, umblând printre 
cei aflaţi în neputinţă. Poate chiar îl căuta. 
Iar slăbănogul aştepta clipa tămăduirii lui.

Cu multă iscusinţă, ca un adevărat 
doctor de suflete, Mântuitorul se apropie 
de el şi-l întreabă: „Vrei să te faci sănătos?” 



Sfântul Apostol  
şi Evanghelist Ioan este 

cunoscut şi ca Ioan Teologul. 
A fost unul din cei 

doisprezece Apostoli  
şi a scris Evanghelia care  

îi poartă numele, trei 
epistole canonice  

şi Apocalipsa.  
Prăznuirea sa se face pe 8 mai,  

apoi împreună cu cei 
Doisprezece Apostoli  

în 30 iunie, iar adormirea sa 
- în 26 septembrie. 

Sfântul Ioan a fost 
fiul Salomeei miro-
nosiţa şi al lui 

Zevedei, un pescar din 
Betsaida Galileii. Fratele 
său a fost Sfântul Iacov, un 
alt apostol. Pescuind ei 
odată la Marea Tiberiadei, 
a venit Iisus şi, stând pe 
ţărm, i-a chemat pe fiii lui 
Zevedei, Ioan şi Iacob, să 
devină „pescari de oa-
meni“. Cei doi fraţi au 
lăsat pe tatăl lor şi L-au urmat pe Iisus. 

Sfântul Ioan a fost, mai întâi,  
ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul.

În Evanghelia sa, el se prezintă ca fiind 

Sfântul apoStol şI evanghelISt 
Ioan teologul

„ucenicul prea iubit al lui Iisus” mai 
degrabă decât cu numele. El a fost cel mai 
tânăr din cei doisprezece Apostoli şi foarte 
apropiat Domnului. Această apropiere 

este adesea reprezentată în 
icoanele Cinei celei de Taină, 
unde Sfântul Ioan se sprijină 
de Mântuitorul. 

El a fost prezent la Schim-
barea la Faţă a Mântuitorului 
împreună cu Petru şi cu 
fratele său Iacov. Când era 
răstignit pe Cruce, Iisus i-a 
încredinţat-o pe Preacurata 
Sa Maică. După Înălţarea 
Domnului la Cer, Sfântul 
Ioan a luat-o pe Sfânta Fe-
cioară Maria în casa sa, 
slujind-o până la adormirea 
ei. A participat la Sinodul 
Apostolic din Ierusalim. 
Apoi, Sfântul Ioan a mers la 
Efes (Asia), propovăduind 
credinţa lui Iisus timp de 26 
de ani. Tertulian şi Fericitul 
Ieronim menţionează că, din 
porunca împăratului Domi-
ţian (81-96), „Apostolul dra-
gostei” a fost exilat în insula 
Patmos unde acesta a scris 
Evanghelia sa, cele trei Epis-
tole şi cartea Apocalipsei. 

În timpul împăratului Nerva (96-98), 
Sfântul Ioan s-a întors la Efes, unde a 
murit în al treilea an al domniei lui Traian 
(98-117). ❖

A trăit în Ţara Românească, în vre-
mea domnitorilor Matei Basarab şi 
Mihail Radu. Este martirizat 

pentru nelepădarea de credinţa drept 
măritoare creştin ortodoxă în anul 1662, la 
data de 12 mai, atunci când se săvârşeşte şi 
pomenirea sa în calendarul bisericesc.

S-a născut din părinţi de bun neam şi 
binecredincioşi, pe la anul 1644. Venind la 
domnie Mihail Radu (zis Mihnea al III-
lea), acesta se răzvrăteşte împotriva tur-
cilor, plănuind să se unească cu domnii 
ţărilor creştine din jur şi să scape ţara sa de 
sub robia turcească. Dar sultanul Mahomed 
al IV-lea trimite oaste mare, care biruieşte 
armata lui Mihnea. Au făcut turcii prăpăd 
şi pustiire mare în biata ţară, arzând, 
prădând şi omorând şi luând la plecare o 
mulţime de robi dintre români.

Astfel în toamna anului 1659, Ioan, un 
tânăr de 15 ani este luat printre cei robiţi. 
Voinic şi chipeş, frumuseţea lui feciorelnică 
atrăgea privirile tuturor, încât, pe drumul 
către Istanbul, un oştean turc bogat l-a 
cumpărat cu gând să-l silească spre păcatul 
blestemat al sodomiei. Tânărul Ioan s-a 
împotrivit cu scârbire şi încercând să fugă, 
l-a răpus pe spurcatul agarean. Fiind prins şi 
dus la Istanbul, este dat văduvei turcului ucis, 

Sfântul Mucenic Ioan Valahul

pentru ca ea să facă cu dânsul ce va voi.
Stăpâna tânărului l-a pus la început prin-

tre slugile sale; dar văzându-l preafrumos la 
înfăţişare, s-a aprins de poftă pentru el, ca 
oarecând femeia lui Putifar din Egipt pentru 
Iosif cel preafrumos şi înţelept. Împotri-
vindu-se tânărul Ioan atât poftei femeii cât 
şi încercării de a-l face mahomedan, văduva 

îl predă autorităţilor ca să-l pedepsească 
pentru uciderea soţului ei. Sfântul Ioan este 
azvârlit în temniţă, fiind supus la 
înfricoşătoare chinuri. Femeia turcului ucis 
venea zilnic la temniţă, încercând să-l 
înduplece pe Ioan să-i facă voia.

Ostenindu-se prigonitorii în zadar, au 
cerut vizirului să-l dea pe tânăr la moarte. 
Şi scoţându-l din temniţă, călăii l-au dus la 
o margine a Istanbulului, la locul numit pe 
atunci Parmak-Kapi (adică Poarta Stâlpului), 
lângă Bezesténi (adică piaţa marelui bazar 
al neguţătorilor); aici i-au pus gâtul în 
ştreang şi l-au înălţat în spânzurătoare, 
omorându-l, în ziua de 12 ale lunii mai, 
într-o vineri înainte de Înălţarea Domnului, 
din anul mântuirii 1662.

Aşa a trecut către veşnicele locaşuri 
tânărul mucenic român Ioan, în primăvara 
vieţii sale, când avea numai 18 ani. Trupul 
său feciorelnic va fi fost aruncat în apele 
Bosforului sau poate a fost îngropat de 
creştini cucernici în vreun loc din jurul 
Istanbulului, unde numai Dumnezeu şi 
sfântul însuşi ştie. Iar istoria scurtei dar 
pilduitoarei sale vieţi a aşternut-o în scris 
marele învăţat grec Ioan Cariofil din 
Istanbul, care a trăit pe vremea sfântului, 
fiind martor al pătimirilor lui. ❖



Duminică, 30 aprilie, la ora 19, la biserica 
Şerban Vodă a avut loc avanpremiera 

piesei de teatru „Mărturisitorii”.  
Ea face parte din proiectul Companiei  

de Teatru „Civic Art” numit generos  
„Teatru şi spiritualitate în dramaturgia 

românească contemporană”.  
Regia şi scenariul piesei aparţin lui Marian 

Ciripan care de altfel, este şi unul  
dintre interpreţi. Scenariul se bazează  

în special pe texte din volumele unor foşti 
deţinuţi: „Întoarcerea la Hristos”  

al lui Ioan Ianolide, „Cuvinte către tineri”  
al părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, 
„Cumplite încercări, Doamne” al lui Marcel 

Petrişor şi „Crucea reeducării”  
al profesorului Constantin I. Stan. 

P iesa ne introduce în atmosfera 
anilor de tristă amintire din 
istoria poporului român, res-

pectiv în perioada cea mai represivă, 
anii 1947-1964. Pentru cei care nu au 
cunoscut măcar în parte epoca 
comunistă, este de neimaginat cum a 
arătat acea perioadă, la ce lucruri 
cumplite au fost supuşi oamenii, cum li 
s-a luat tot – familie, viaţă socială, avere 
– şi de multe ori au fost aruncaţi în 
închisori, din perioada anchetelor şi a 
detenţiei nelipsind înfometarea, tortura, 
umilinţa, degradarea fizică, până la 
diabolica „reeducare”, care a luat forme 
monstruoase în închisoarea studenţilor 
de la Piteşti. Totul pentru „curăţarea” 
societăţii de elementele valoroase, 
schimbarea radicală a mentalităţilor şi 
valorilor şi crearea „omului nou”, care, 
obligatoriu, era ateu.

Dar, cu toate acestea nu au lipsit 
mărturisitorii în temniţe şi în afara lor. 

avanpremIera pIeSeI de teatru 
„mărturISItorII”

Astfel, Dumnezeu nu a putut fi smuls 
din sufletele românilor. Şi, deşi interzis, 
Dumnezeu şi Biserica Sa au continuat 
să existe. Cum au rezistat oamenii, ce 
argumente au avut să nu se piardă sub 
tăvălugul comunist, ne arată această 
piesă. Multe din replicile auzite par 
scoase din gândirea unor semeni ai 

noştri, semn că marxismul cultural are 
mulţi adepţi azi.

Piesa vrea să ne transmită că poporul 
român nu va izbândi în această lume 
decât dacă românul va fi iubitor de 
neam şi glie şi, mai presus de toate, de 
Dumnezeu, care nu ne-a lăsat niciodată 
în încercările istoriei. ❖

Tot duminică, 30 aprilie, după 
Sfânta Liturghie, în biserica 
noastră corul MelosTon a 

susţinut un concert.
Membrii acestui grup coral sunt uniţi 

de dragostea pentru muzică, deşi fiecare 
are altă ocupaţie în viaţa de zi cu zi. De 
14 ani cântă împreună: primăvara 
pregătesc cântecele ocazionate de 
marea sărbătoarea Învierii, iar iarna 
vestesc Naşterea Mântuitorului în 
frumoase colinde. Repertoriul corului 
MelosTon mai cuprinde şi alte piese, 
cum ar fi: cântece semnate de mari 
compozitori români de muzică de cor, 
piese din repertoriul renascentist şi 
baroc, din perioada romantică, dar şi o 

Cântări pascale în interpretarea corului MelosTon

foarte frumoasă colecţie de cântece din 
muzica popoarelor.

Aşadar, ne-am bucurat şi noi de 

prezenţa acestui cor ca şi de cântecele 
cu tematică pascală pe care le-am 
ascultat cu plăcere. ❖



CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2017 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

9 şI 10 maI, două zIle Importante  
ale IStorIeI poporuluI român

Marele istoric N. Iorga scrie într-una  
din lucrările sale: „În după amiaza zilei  

de 9 mai, un număr mare de bucureşteni,  
care se strânseră în jurul clădirii Adunării, 
primind cu entuziasm vestea proclamării 

independenţei, au manifestat până târziu...  
cu drapele şi torţe, cântând „Deşteaptă-te 
române”, referindu-se la momentul istoric  

de mare importanţă pentru naţiunea română. 
În acea zi, la interpelarea deputatului N. Fevla, 
Ministrul de externe M. Kogălniceanu declara: 

„Suntem independenţi, suntem o naţiune  
de sine stătătoare”, fapt istoric legiferat  

în aceeaşi zi de ambele camere ale 
Parlamentului şi promulgat de domnitorul 

Carol. Ziua de 10 mai era astfel decretată  
ca sărbătoare a independenţei şi aniversare a 

celor 11 de ani de la întronarea principelui 
Carol pe tronul Principatelor Unite.

„10 mai, cea mai mare şi mai frumoasă 
dintre sărbătorile neamului românesc”

G. Coşbuc: „Povestea unei coroane de oţel” - 1889
Este adevărat că Proclamarea Independenţei 

de Stat (9 mai) a devenit zi a independenţei şi zi 
naţională. Poetul G.Coşbuc (autorul volumului 
de poezii „Cântece de vitejie”), în lucrarea 
citată, relevă cele trei dimensiuni ale zilei de 10 
Mai: „10 mai are trei mari semnificaţii în Istoria 
neamului românesc”:

- la 10 mai 1866 „s-a urcat în scaunul 
domniei româneşti prinţul Carol ... pentru noi 
începutul domniei româneşti statornice şi 
trainice”;

- în 10 mai 1877: „suntem de-atunci stăpâni 
peste faptele şi voinţa noastră, fără margine şi 
piedică din nici o parte”, sărbătoarea 
independenţei;

- la 10 mai 1881 se proclamă Regatul României.
Iată tripla semnificaţie a zilei de 10 mai, ea 

fiind pentru români Sărbătoare naţională şi 
Ziua regelui, până la venirea regimului 
comunist stalinist.

În 10 mai 1877 au curs din tot cuprinsul ţării 
mesaje către prinţul Carol. Semnificative sunt 
cuvintele Mitropolitului Calinic al Ungro-Vlahiei 
(Monitorul Oficial, p. 3218):  „Aniversarea de 
azi a adus proclamarea unui act ce este încoro-
narea tuturor acelor din epoca renaşterii noastre”. 
Poetul V. Alecsandri scrie poezia „10 Mai”: „Şi-a 
venit vulturul iară / Şi ne-a zis: - Popor Român, / 
Eşti viteaz, de ce mai suferi / Jugul unui neam 
păgân? / Fă-te liber, dezrobeşte-ţi / Mândra ţară 
ce o ai”. / Şi noi liberi ne făcurăm / Într-o zi de 10 
mai. / 10 mai ne-a fi de-a pururi / Sfântă zi, căci 
ea ne-a dat / Domn puternic ţării noastre / 
Libertate şi Regat.”

Primul act de independenţă s-a materializat 
chiar în 9 mai 1877 prin instituirea Ordinului 
„Steaua României” odată cu legea votată în 
Senat şi apoi în Camera Deputaţilor (Cameră 
decizională) la 10 mai, în aceeaşi zi fiind 
promulgată de domnul Carol I.

„Voi aţi dovedit că virtutea strămoşească n-a 
pierit din rândurile oştenilor români. Sub focul 

cel mai viu al inamicului aţi înfruntat moartea 
cu bărbăţie... sângele vărsat nu va fi în zadar; 
dintr-însul va rodi mărirea şi Independenţa 
patriei” (din Ordinul de zi din 5 septembrie 
adresat de domnitorul Carol, comandantul 
operaţiunilor militare de la Plevna pentru atacul 
din 30 august 1877).

După cinci secole de luptă împotriva domi-
naţiei otomane, românii câştigă independenţa 
de stat şi pe câmpul de luptă la Plevna, Smârdan, 
Vidin. Participă în Războiul din 1877-1878 
(ruso-turc) cu 58 de mii ostaşi şi ofiţeri, 
înregistrând pierderi de peste 10 mii de oameni 
şi cu un efort financiar evaluat la 100 milioane 
lei. Marile puteri vor recunoaşte prin tratate 
(San Stefano şi Berlin) noul statut internaţional 
al României, care în veacurile ce au urmat a 
fost un important actor al vieţii internaţionale. 
La 9 mai 1877 s-a mai făurit o verigă a 
procesului istoric de desăvârşire a Statului 
Naţional Unitar Român.

9 mai reprezintă şi sărbătoarea Victoriei 
Naţiunilor Unite asupra hitlerismului, înfrân-
gerea Germaniei şi sfârşitul celui de-al II-lea 
război mondial, în care 3% din populaţia Terrei 
a fost omorâtă. România a pierdut, între 1941 şi 
1945, 850 de mii de militari (morţi, dispăruţi, 
130 de mii deportaţi în Siberia după 23 aug. 
1944). Pe frontul de vest, pentru înfrângerea 
Germaniei, au căzut peste 150 de mii militari, 
România făcând un efort economico-financiar 
de 1.200.000 dolari la cursul anului 1938. Ţara 
noastră a fost, ca efort de război, a patra ţară în 
cadrul Naţiunilor Unite, care a contribuit la 

victoria asupra Germaniei. Şi-n acest episod 
istoric se cuvine să evidenţiem rolul şi con-
tribuţia Bisericii ortodoxe române, aşa cum s-a 
întâmplat în decursul secolelor, care prin preoţii 
militari a fost alături de ostaşi în linia întâi ori 
în spitalele de campanie pentru a alina durerile 
sufleteşti şi trupeşti. În armata regală au 
funcţionat sute de preoţi până când regimul 
comunist i-a înlăturat în 1947, în armata 
populară locul lor fiind luat de politruci.

9 mai este şi sărbătoarea Europei (Ziua 
Europei). „Pacea mondială nu poate fi asigurată 
fără a face eforturi creatoare proporţionale cu 
pericolele ce o ameninţă. Contribuţia pe care o 
poate aduce civilizaţiei o Europă organizată şi 
activă este indispensabilă pentru menţinerea 
unor relaţii paşnice... Nu am reuşit să realizăm 
o Europă unită şi ne-am confruntat cu războaie” 
(Robert Schuman, ministrul de externe al 
Franţei - fragment din textul ce a stat la crearea 
U.E.).

Ziua Europei trebuie să fie o zi a bucuriei de 
a fi împreună, a voinţei de solidaritate, a 
conştientizării că trebuie încă mai multă muncă 
pentru o Europă cu adevărat Unită, o Europă a 
naţiunilor, o uniune în comuniune în care să 
triumfe valorile creştine. Continentul nostru, 
odinioară profund creştin, în mari părţi ale sale 
s-a îndepărtat de la aceste valori şi de aici - 
multe din slăbiciunile Uniunii. Doar printr-o 
nouă dimensionare a acestor valori se va ajunge 
cu adevărat la pace, linişte, cooperare şi 
prosperitate pentru oameni. ❖

Prof. Clement Gavrilă - Sălăuţa
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ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 7 mai  0800-1200 Duminica a 4-a după Paşti (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda) - Utrenia, 
  Sf. Liturghie
Miercuri 10 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri 12 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 13 mai  0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1830-1900 Vecernie
Duminică 14 mai  0800-1200 Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei) - Utrenia, Sf. Liturghie


