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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 a spus iudeilor că Iisus este Cel Care l-a 

făcut sănătos."                                                                                                                                           Ev. Ioan 5, 1-15 

Iubiţi credincioşi,                    

Ce credeţi că simbolizează această scăldătoare? Întrebarea s-a dovedit retorică, întrucât noi, ştiind din Evanghelia 

după Ioan minunea vindecărilor ce aveau loc prin tulburarea apei de către un înger, ne ducem îndată cu gândul la Sfânta 

Biserică, unde au loc neîncetate vindecări sufleteşti şi trupeşti. 

Însuşi cuvântul Vitezda, înseamnă Casa Milei. Nu ne oprim acum să istorisim minunea pe care o săvârşeşte 

Mântuitorul asupra bolnavului ce suferea de 38 de ani. Evanghelistul Ioan descrie limpede cele petrecute. 

„Cazul” nu trebuie văzut doar individual. Bolnavul suferind de mulţi ani, care nu avea om să-l arunce în scăldătoare, 

reprezintă omenirea Vechiului Testament care aştepta un izbăvitor şi care a venit în persoana Dumnezeu-Omului Hristos, 

Vindecătorul şi Mântuitorul lumii. 

În locul unei singure scăldători vindecătore, El va întemeia Biserica, cu zeci de mii de lăcaşuri, izvor de vindecări 

pentru toţi cei ce intră prin apele Botezului, iar apoi vieţuiesc în ea ca într-o veritabilă Casă a Milei, de unde fiecare primeşte 

pe măsura credinţei şi a faptelor, tot ceea ce sufleteşte este necesar pentru viaţa de aici şi de dincolo. 

 Mesajul acestei pilde este de a ne strădui să folosim darurile Bisericii pentru a ne lumina sufletele, nu a le întuneca 

mai tare. De a ne integra cu adevărat în atmosfera Bisericii, nu a rămâne pe dinafară. De câte ori preoţii duhovnici nu 

„trag” de noi, îndemnându-ne la înlocuirea patimilor cu fapte de virtute, încercând astfel să ne treacă pragul Bisericii, spre a 

fi înăuntru, iar noi răspundem cu o naturaleţe copilărească: „Da, părinte, aveţi dreptate, dar eu - ştiţi - din motivul cutare sau 

cutare, nu pot să fac asta, sau să renunţ la..., nu pot să vin la Sfânta Liturghie pentru că...” etc. etc., amăgindu-ne că ne-am 

spovedit, că suntem creştini buni, dar în realitate rămânând în continuare simpli spectatori ai creştinismului. 

Sau, cum se mai spune, „creştini fără biserică...”. Duhovnicul este dator să spună mai direct şi personal aceste 

lucruri, nu numai la modul general. Când ne cunoaşte mai bine şi vede că suntem în situaţie de autoamăgire, el trebuie 

să ne atragă atenţia că prin unele dintre faptele noastre săvârşite în Sfântul Lăcaş, vorbire, umblare de colo - colo, foşnire 

de pungi, sărutare zgomotoasă a icoanelor, jignirea celor din jur etc., cât şi din afara lui, fapte de care nu pomenim, căci se 

ştiu, nu suntem creştini, ci spectatori. 

Trebuie, în acest sens, să cerem părerea duhovnicului, întrebându-l direct, desigur între patru ochi: „Părinte, mă 

cunoaşteţi de atâţia ani, ce părere aveţi, sunt creştin sau doar mă amăgesc că sunt? Şi dacă nu sunt, ce ar trebui să fac?”. Şi 

preotul, cu tactul necesar, va răspunde fiecăruia potrivit datelor concrete, personale. 

Este absolut necesară şi mântuitoare o astfel de oră a adevărului! Nici preotul nu trebuie să se sustragă de la un 

astfel de dialog, nu numai cu propriul duhovnic, dar chiar şi cu credincioşii. Întorcându-ne la mesajul evangheliei de astăzi, 

trebuie să realizăm că nimeni nu se mai poate plânge că nu are om să-l arunce în scăldătoare. Omul Hristos, aşteaptă 
în fiecare minut din zi şi noapte să fie strigat, iar Biserica, Vitezda noastră a tuturor, are apele pregătite pentru vindecarea 

oricărei dureri. 

Chemarea noastră specială pentru ziua de azi este să ne întrebăm serios, consultând fireşte duhovnicii noştri, dacă 

suntem în Biserică sau în afara ei. Problema şi-o pun tot mai des membrii marcanţi ai comunităţilor protestante care, 

ştiindu-se rupţi de Biserica cea Una, se întreabă îngrijoraţi: suntem în sau în afară? 

De aceea mulţi dintre ei se îndreaptă înspre Ortodoxie, fapt remarcat nu numai în Europa occidentală, ci şi în America, 

sau pe alte continente. Trebuie să mai spunem că nici simplul fapt de a fi botezat ortodox nu-i suficient pentru a fi cu 

adevărat în Biserică, ci trebuie împlinite anumite cerinţe, aşa cum am spus mai sus. 

De aceea, după ce ne vom spovedi fără a ascunde ceva şi ne vom hotărî să rupem cu faptele care ne-au situat în afara 

creştinismului, cuvintele Domnului adresate slăbănogului se vor potrivi şi nouă: „Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu 

mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău!” (Ioan, 5, 14). Amin.            

                                                                                                                       Pr. Vasile Gordon - https://doxologia.ro/ 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              Programul săptămânii 19 mai  –  26 mai  2019 

Duminică          19  mai           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda) – Pr.Dragoş 

Duminică          19  mai         17 – 18 -  Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni                   20  mai         17 - 19 - Vecernia, acatistul Sf.Împăraţi Constantin şi Elena şi Litia – Pr.Dragoş 

Marți                 21  mai           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Împăraţi Constantin şi Elena) – Pr.Ticu 

Miercuri            22  mai           9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                      23  mai  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri                24  mai            9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                24  mai          17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe – Pr.Dragoş 

Sâmbătă            25  mai           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Dragoş 

Sâmbătă            25  mai          17 - 18 -  Vecernia duminicii a V-a după Paşti – Pr.Ticu 

Duminică          26  mai           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Samarinencei) – Pr.Ticu 

Duminică          26  mai         17 – 18 -  Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

 

Joi, 23 mai - Sfânta Maria lui Cleopa a fost verișoara Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, fiind legate printr-o 

prietenie sfântă.  Maria lui Cleopa l-a urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos cu credință și nu l-a părăsit nici în ceasul 

pătimirilor și răstignirii. Sfintele mironosițe din care făcea parte și Maria lui Cleopa au ajutat lui Iosif din Arimateea și lui 

Nicodim să coboare trupul Domnului de pe Cruce și să-l așeze în mormânt. 

Dragostea Mariei lui Cleopa față de Mântuitorul Iisus Hristos și din faptul că în ziua îngropării o aflăm din nou la mormânt 

împreună cu Maria Magdalena (Matei 27, 61), iar în dimineața Sfintei Învieri s-a grăbit împreună cu celelalte femei mironosițe 

să ungă cu miresme trupul Domnului. 

 

         Marţi, 21 mai – Sf.Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi Elena; 

                          Joi, 23 mai – Sf.Maria lui Cleopa;                       

                                               Marți, 21 mai – Sf.Impărati, întocmai cu Apostolii, Constantin și Elena 
                                          Catedrala  Patriarhală, Palatul Patriarhal și Palatul Patriarhiei constituie un ansamblu de primă   

                                         însemnătate al Bucureștilor, care-și are începuturile în vremurile de pe la mijlocul secolului al  

                                         XVII-lea, prin mănăstirea ctitorită în 1656 de voievodul Țării Românești, Constantin Șerban 

Basarab (1654-1658). Biserica cu hramul "Sf.Constantin și Elena" a fost sfințită în 1658 de patriarhul Macarie al Antiohiei și al 

Întregului Orient, împreună cu mitropolitul Ștefan al Țării Românești și cu episcopii de Râmnic și de Buzău. Sfântul locaș a 

fost pictat pentru prima dată în 1665, în timpul domniei voievodului Radu Leon (1664-1669). Același domnitor a hotărât, 

prin hrisovul domnesc din 8 iunie 1668, ca mănăstirea să devină reședință mitropolitană. De fapt, mitropolitul Ștefan își 

stabilise deja aici reședința încă de prin anul 1661.  În 1925, când Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată la rangul de 

Patriarhie, reședința mitropolitană a devenit reședință patriarhală și biserică mitropolitană a devenit Catedrală Patriarhală.  

 În decursul timpului, Catedrala și Palatul cu paraclisul său au fost reparate, s-au făcut extinderi și transformări, dintre care 

cele mai importante lucrări au avut loc în anii 1792-1799 (inițiate de mitropoliții Filaret al II-lea și Dositei Filitti), 1834-

1839 (inițiate de mitropolitul Grigorie Dascălul și terminate după moartea sa), 1932-1935 (inițiate de patriarhul Miron Cristea), 

1960-1962 (inițiate de patriarhul Justinian Marina, proiectant arh. Paul E. Miclescu), precum și în anii 1989 și 2000-2001, 

acestea din urmă cu binecuvântarea și cu înalta purtare de grijă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.  Catedrala și-a 

recăpătat forma inițială în urma restaurării realizate între 1960-1962 din inițiativa patriarhului Justinian Marina. Ea a fost 

construită după modelul arhitectural al bisericii Mănăstirii Curtea de Argeș, zidită de domnitorul Neagoe Basarab. În 

pridvor, deasupra ușii de la intrare, se află icoana prăznicar cu Sfinții Împărați Constantin și Elena, pictată în 1657. Pictura 

murală actuală, în manieră neobizantina, a fost realizată de Dimitrie Belizarie, între anii 1932-1935, înlocuind-o pe cea de 

factură neoclasică a lui Nicolae Polcovnicul din perioada 1834-1839 (suprapusă, la rândul ei, peste un strat pictural mai vechi). 

Icoanele împărătești ale tâmplei au fost lucrate în email de Otilia Otetelesanu între 1961-1964, în atelierele Patriarhiei.  

 Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, așezate într-o frumoasă raclă de argint, au fost aduse în Catedrală din  satul 

Basarabi, de pe malul drept al Dunării, la 13 iulie 1774, de către mitropolitul Grigorie II (1760-1787). Sfântul Dimitrie cel 

Nou este patronul spiritual al orașului București, iar ziua sa de prăznuire-27 octombrie-este, în fiecare an, prilej de mare 

pelerinaj al credincioșilor din întreaga țară. În dreapta pronaosului se află mormintele patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române.  

Miron Cristea (+1948) și Justin Moisescu (+1986). La răsărit de altarul catedralei se află clopotnița ridicată de voievodul 

Constantin Brâncoveanu în 1698 și restaurată în 1956-1958, precum și coloana cu inscripții, de formă rotundă, realizată în 

memoria mitropoliților Teodosie (+1708) și Ștefan al II-lea (+1738), ale căror morminte s-au aflat, inițial, în acest loc. La nord 

de Catedrală au fost instalate în 1959, sub forma unui ansamblul numit "TROIȚĂ", trei cruci de piatră, dintre care cea 

mare, provenită de la  Sălătruc-Argeș, datează din vremea domnitorului Petru Cercel (1583-1585), iar celelalte datează din 1617 

și, respectiv, 1644.                                                                                                                                        www.crestinortodox.ro/ 

 

 

  

Marţi, 14 mai 2019, de la ora 19:00, în Piața Revoluției (Palatului Regal) din Capitală – a avut loc, 

 a doua ediție a manifestării memoriale dedicate martirilor temnițelor comuniste.  

Ziua de 14 mai a fost oficializată ca „zi națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste” prin Legea 

127/2017, în amintirea celui mai mare val de arestări politice din istoria României. În noaptea de 14 mai 1948, circa zece mii de 

tineri, foarte mulți dintre ei studenți, au fost arestați în baza unui plan al autorităților comuniste, umplând pușcăriile și lagărele 

de exterminare, ca deținuți politic. Luptătorii anticomuniști și urmașii acestora, împreună cu mai multe organizații ale societății 

civile, au luat inițiativa desfășurării unei adunări comemorative, pentru prima oară în anul 2018. Locul nu a fost ales 

întâmplător: clădirea Ministerului de Interne a reprezentat, după 1948, unul dintre centrele de detenție și anchetă ale 

Securității, mii de opozanți ai regimului comunist fiind torturați în celulele din subsolul clădirii. 

 

 




