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Aostolul: Fapte 9, 32-42 
“În zilele acelea, Petru, trecând 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 
“În vremea aceea, s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care se 
numea pe evreieşte Vitezda şi care avea cinci pridvoare. În aceste pridvoare zăceau mulţime multă de 
bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când 
în scăldătoare şi tulbura apa; şi cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, orice de ce boală era 
cuprins. Atunci era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând şi 
ştiind că este aşa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus: voieşti să te faci sănătos? Răspuns-a Lui Bolnavul: 
Doamne, nu am pe nimeni ca să mă bage în scăldătoare, când se tulbură apa; aşa că până când merg eu, altul 
se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el: scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. Şi în clipa aceea s-a făcut omul 
sănătos şi şi-a luat patul său şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: 
este zi de sâmbătă şi nu-ţi este iertat să iei patul. El le-a răspuns: Cel care 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? Dar cel vindecat 
nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în 
templu şi i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple şi mai rău. 
Atunci omul s-a dus şi a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.” 

 
 
“Îngerul mărturisea Pogorârea Duhului Sfânt, Care avea să se 
întâmple în zilele noastre şi care va sfinţi apele când El este chemat prin 
rugăciunile preotului. Acel înger, deci, era un vestitor al Duhului Sfânt, 
în măsura în care, prin harul Duhului, medicamentul se aplică peste 
infirmităţile sufletului şi al trupului nostru. Duhul deci are aceeaşi 
slujire ca Dumnezeu Tatăl şi ca Hristos. El umple toate lucrurile, 
posedă toate lucrurile, lucrează toate şi în toate, în același fel ca 
Dumnezeu Tatăl şi ca Fiul.”           Sfântul Ambrozie 
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

27 aprilie – SIMEON și MARCU 
30 aprilie – IACOB 

1 mai – IEREMIA și EFTIMIE 

2 mai – ATANASIE 

3 mai – TIMOTEI 
 
 

EVENIMENTE 
 

Vineri 27 aprilie 7.00 p.m. – Paraclisul Maicii Domnului 
Rugăciune comemorativă a victimelor atentatului din Toronto 

 
 

  

 
 

  Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul:  www.biserica.ca    
www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


