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Duminica a II-a după Paști  
-vindecarea slăbănogului de la Vitezda- 

 
-a Ortodoxiei - 

    „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 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“.    (Ioan, V, 1-15) 
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Cum gestionăm conflictele care apar între frați 
„Rivalitatea dintre frați este normală și inevitabilă, conflictele 

reprezentând etape firești în procesul de dezvoltare a copiilor, susţin 
specialiştii în domeniu. De cele mai multe ori, acest comportament este 
dezvoltat de copii cu scopul de a atrage atenţia părinţilor. Relația 
dintre frați poate fi mai bună dacă părinții se comportă adecvat 
nevoilor celor mici, nu fac comparații, nu fac nedreptăți și nu pun 
presiune pe copii. 

Rivalitatea dintre frați poate apărea din mai multe cauze, una dintre ele 
fiind teama copilului mai mare că nu va mai fi iubit după ce apare fratele 
mai mic. O altă cauză este dorinţa celui mic de a-şi face simţită prezenţa în 
familie, care devine de multe ori agasantă pentru fratele mai mare, spune 
psihologul Mihaela Izina. „Părinții, fără a avea această intenție, pot declanșa 
ușor rivalități dintre frați. Îl pun pe cel mare să cedeze în favoarea celui mic 
sau îl responsabilizează pe cel mare și cu obligațiile pe care le-ar avea cel 
mic, îl dau exemplu pe cel mare «el/ea a putut să ia 10 la matematică, ar 
trebui să poți și tu», fac adesea comparații între ei şi îi cer unuia să facă ceva 
ce nu îi place doar pentru că «fratatele/sora lui a putut»”, declară 
specialistul. 

Nu există o anumită vârstă pentru apariția rivalității, existând situaţii 
când ea se ivește chiar înainte de a se naște noul membru al familiei. Dar cel 
mai adesea acest comportament pornește de la atitudinea părinților. Este 
bine să nu se ajungă la acest punct.  

Dacă totuși se ajunge, părinții trebuie să fie cât mai corecți față de toți 
copiii din familie, să nu țină partea vreunuia, acordând atenție fiecăruia în 
mod egal.  

„Există familii unde fiecare își cunoaște calitățile, este apreciat și 
beneficiază de atenția de care are nevoie fără a se simți amenințat în vreun 
fel de alt membru al familiei. În astfel de medii rivalitatea de obicei nu 
apare. Ea apare adesea acolo unde părinții nu au o atitudine corectă față de 
copii, favorizându-l, cel mai adesea, pe cel mic”, mai spune Mihaela Izina.  

Cu reguli, respect între membrii familiei, atenția necesară și afecțiune 
oferită în mod egal, părinții pot dezvolta un mediu familial sănătos, fără 
rivalitate. Când cearta pleacă de la probleme cunoscute în special doar de 
copii (jocuri, jucării), cel mai indicat este să asistați la discuția copiilor fără 
a interveni prea mult, doar să îi ghidați să asculte, să își spună părerea când 
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le vine rândul și să îi îndrumați să găsească singuri o soluție pentru a rezolva 
problema.  

„Când cearta pleacă de la «nedreptatea» pe care o simte vreunul din 
copii, este de la sine înțeles că aici părintele are o problemă în felul de 
abordare și este greu de descris soluția în doar câteva rânduri”, susține 
psihologul.  

O altă greșeală pe care o fac părinții frecvent este atunci când încearcă 
să rezolve o situaţie de conflict pedepsindu-i pe toţi, deşi a greşit doar unul 
dintre ei. De asemenea, când părintele nu ascultă părerea celor mici şi le 
impune propriul punct de vedere, se ajunge la acumularea de frustrări“.         
(Mariana Dascălu, Ziarul Lumina, 31 Octombrie 2019) 

Redeschiderea spaţiilor de cult ar spori eficienţa luptei 
contra molimei 

„Natural, orice român rațional a înțeles de ce s-au închis bisericile 
noastre acum și, în linii mari, a respectat această interdicție. Ea trebuie 
respectată și de-acum înainte, câtă vreme orice fel de adunare a mai multor 
oameni situați unul lângă altul este primejdioasă. Dar, în contextul în care 
se vor redeschide unele spații (din interior și din natură), bisericile și 
cimitirele nu ar trebui uitate de autorități. Ele nu creează premisele unor 
primejdii mai mari decât magazinele, mijloacele de transport în comun, 
hotelurile, parcurile sau terenurile de joacă pentru copii. Este vorba de 
redeschiderea acestor spații de cult nu pentru slujbe și comemorări publice, 
ci pentru perindări individuale, într-o primă etapă. Iar credincioșii din 
consiliile parohiale și, în cazul cimitirelor, salariații primăriilor ar putea 
asigura respectarea ordinii din interior și de la intrarea și ieșirea, în și din 
aceste locuri, cu respectarea strictă a distanțelor, a regulii de purtare a 
măștilor, mănușilor, fără apropieri nepermise de alți credincioși, de icoane, 
de preoți. Permisiunea de intrare - pe fondul regulilor în vigoare - în biserici 
și cimitire ar fi și un factor de alinare sufletească, de speranță și încredere. 
Reintrarea românilor în biserici ar spori și eficiența luptei contra acestei 
teribile molime, care ne-a schimbat traiul, care a luat viața unora dintre 
semenii noștri și care - cu tot spiritul ei malefic - ne-a învățat să fim mai 
buni. Un om mulțumit sufletește și împăcat cu Dumnezeu este mai puternic 
în fața primejdiei îmbolnăvirii, a amenințării bolii. El poate învinge mai ușor 
teama de boală și chiar boala. Orice persoană fortificată sufletește întărește 
și forța fizică și morală a comunității“.  

        (Acad. Ioan Aurel Pop, Ziarul Lumina - 10 Mai 2020) 

https://ziarullumina.ro/autor/mariana-dascalu.html
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DĂRUIND VEI DOBÂNDI ! 
10 kg făină, 10 litri ulei, 10 conserve de pește și 10 kg orez au ajuns 

la 10 familii încercate în timpul Pandemiei cu Coronavirus. 

Doamna Cristea Aurora a donat două sacoșe cuprinzând: 1 litru ulei, 
1 kg. făină, 1 kg. Orez, 1 kg. zahăr, 1 pungă de paste și un pui. Sacoșele au 
fost dăruite la două familii cu 5 copii. 

Doamna Camelia Ghinoiu a donat 500 lei pentru achiziționarea unei 
tablete, unei familii cu 4 copii. 

Credinciosul nostru Mihail Munteanu (50 ani) are de făcut o 
operație la picior. A avut nevoie de 21.170 lei. Credincioșii noștri au 
completat suma de care mai era nevoie: 2.500 lei, după cum urmează: 
500 lei: Contoman Titi Adrian și Maria; 500 lei: Tudorache Elena; 500 
lei: Domnițeanu Constantin; 500 lei: Pr. Octavian Pelin; 500 lei: Pr. 
Gabriel Ioan Pelin. 

Familia Andrei Nicoară a donat alimente pentru 3 familii în valoare 
de 300 lei.  

Personal am donat două calculatoare și două telefoane la 4 familii 
care aveau nevoie pentru copii, având în vedere că școala se desfășoară 
cu ajutorul internetului. Bogdan Angelica, persoană cu dizabilități, a 
donat unei familii cu 5 copii o tabletă. 

Câteva familii s-au îngrijit și de cei cu mai puține posibilități, 
oferindu-le la Paștile Blajinilor: un pachet (apă minerală, pâine, pulpă 
de pui cu pilaf, pate, măr, prăjitură): familiile Bunulescu și Berbeci; 
făină, orez și ulei (fam. Secăreș), o masă caldă (Caragea Sanda și Gina). 
Au fost bucurate mai mult de 20 familii.  

Vă mulțumim tuturor care ați fost cu noi în rugăciune și o rugăm pe 
Maica Domnului să ne poarte în rugăciunile către Fiul Său și 
Dumnezeul nostru!              Preot Pelin Gabriel Ioan 

 
 

 
 

 

 

Biserica: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, jud. Galaţi; 
Capela mortuară: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, jud. Galaţi; 

Cantina parohială: Galaţi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 31, jud. Galaţi; 
Pr. Gabriel-Ioan Pelin:             0 7 5 2 7 2 3 4 5 2 

Pr. Octavian Pelin:                   0 7 4 0 5 4 3 5 2 4 

e-mail : pelin_gabriel@yahoo.com; vovidenia@gmail.com 
www.bisericavovidenia.ro 
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