
 

"În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit 
Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii 
văzându-l pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi, 
spunând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, 
vor fi ţinute. Însă Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalţi 
ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în 
semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Şi, după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi 
Toma era împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijlocul lor şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: 
Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea, şi nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns 
Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au 
crezut! Iisus a făcut înaintea ucenicilor Săi şi alte multe minuni, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să 
credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui."    (Ioan 20, 19-31) 

Se cade nouă astăzi, să ne bucurăm că stăm neclintiţi în dreapta credinţă şi suntem fii ai Bisericii lui Hristos de două mii 
de ani. Necredincioşii se leapădă şi caută să vadă pe Dumnezeu cu ochi trupeşti; îndoielnicii vor să pipăie rănile Domnului; cei 
slabi în credinţă caută minuni; sectele părăsesc Biserica, răstălmăcesc dogmele credinţei şi vestesc altă Evanghelie; cei robiţi de 
patimi amînă pocăinţa, iar noi, fiii învierii şi fiii lui Dumnezeu după har, să-I rămînem credincioşi pînă la sfîrşit, ştiind că cel 
ce va răbda toate pînă la sfîrşit, acela se va mîntui (Matei 24, 13). Astăzi, a opta zi după Sfintele Paşti, Domnul înviat S-a arătat 
Apostolilor şi le-a dat pacea Duhului Sfînt după care suspină toată lumea. Astăzi Mântuitorul l-a încredinţat pe Toma că a 
înviat cu adevărat şi ne încredinţează şi pe noi că vom învia cu toţii la judecata de apoi. 

De aceea să ne bucurăm pentru înviere. Să ne bucurăm pentru mărturisirea de credinţă a lui Toma şi să ne rugăm lui 
Dumnezeu ca şi ceilalţi îndoielnici în credinţă şi doritori de semne şi minuni, tineri sau bătrâni, rude, vecini şi chiar fii, să mărtu-
risească şi ei pe Hristos împreună cu Apostolul Toma. Să ne bucurăm cu adevărat că avem cu noi, în mâinile noastre, pe 
Domnul înviat şi suntem izbăviţi de chinurile sufleteşti ale necredinţei şi îndoielii. 

Noi credem în Dumnezeu şi nu căutăm să iscodim tainele credinţei sau să pipăim coasta Domnului. Cerul înstelat ne arată 
puterea Lui. Soarele şi luna ne amintesc de strălucirea Lui. Florile câmpului şi armonia creaţiei ne încredinţează că Dumnezeu este 
frumuseţe. Copiii cei nevinovaţi, asemenea îngerilor, ne amintesc de bunătatea lui Dumnezeu şi ne îndeamnă la sfinţenie. Mamele 
cu pruncii la sîn, când se roagă, ne aduc aminte de Maica Domnului cu pruncul Iisus în braţe, care se roagă pentru mîntuirea lumii. 

Pentru toate acestea să ne întărim mai mult în credinţă şi să ne bucurăm. Ne putem şi noi atinge de Domnul cu inima, cu 
mintea, cu voinţa şi chiar cu trupul, dar nu cu nevrednicie sau cu îndoială ca apostolul Toma. Cu inima ne atingem de 
Domnul prin credinţă, evlavie şi rugăciune curată, duhovnicească. Cu mintea ne atingem de Domnul prin citirea Sfintei Scripturi şi 
a altor cărţi ziditoare de suflet. Cu voinţa ne atingem de Domnul prin săvîrşirea faptelor bune, în dragoste şi smerenie. Iar cu 
sufletul şi cu trupul ne hrănim şi ne unim mistic cu Hristos Mîntuitorul prin Sfînta Împărtăşanie, care este cea mai înaltă cale de 
unire a noastră cu Hristos, fără de care nu ne putem mântui. 

Vă reamintim că astăzi, la Duminica Tomei, numită şi "Paştele blajinilor" în unele sate ies credincioşii la cimitir unde fac 
pomenire, dau de mîncare unii altora şi cântă cu toţii troparul Învierii. Păstraţi cu sfinţenie acest obicei creştinesc. De altfel fiecare 
Duminică este un Paşte, este ziua Învierii Domnului, ziua bucuriei şi a mântuirii noastre. 

Să păstrăm cu sfinţenie credinţa curată şi fierbinte în Dumnezeu. Să ne ferim de necredincioşi, de sectanţi şi de îndoielnici, 
ca să nu cădem în cursele lor. Să păstrăm cu grijă frumuseţea cultului ortodox şi toată tradiţia străbună moştenită de la înaintaşi şi 
să trăim în pace şi iubire unii cu alţii, ca împreună să cîntăm cu îngerii "Hristos a înviat!". 
                                                                                                               Părintele Cleopa Ilie, http://paginiortodoxe2.tripod.com/ 

 

 
 
 

                                       Anul IV nr. 17 (120)  
                                          27 aprilie 2014   
 

                                             Duminica a 2-a după Paști 
                                               
                                                 ( a Sf. Apostol Toma )     

 
2014 -  Anul omagial al SfinŃilor Martiri Brâncoveni 
 

www.parohiamartisor.ro 

(...) Cuvintele rostite de Hristos către Toma amplifică şi mai mult paradoxul necredinţei credincioase. Mai întâi, îl invită să 
vadă şi să atingă rănile Sale, asemeni multor oameni de ştiinţă care vor o demonstraţie palpabilă a existenţei suprafireşti. Numai 
că, încredinţarea nu va veni prin observare şi atingere, ci prin credinţă. Empirismul nu are nici o valoare dacă nu este însoţit de 
credinţă. Ce folos că cercetezi şi obţii date empirice, dacă ele nu-ţi folosesc mai departe spre desăvârşirea umană? Fără 
progres moral, ştiinţa este numai o împachetare de fum. 
      Dar poate s-ar întreba unii: Dar de ce? La ce bun să fii credincios? Hristos nu ne lasă fără răspuns, ştiind că tragem mai mult 
spre îndoială şi necredinţă: fericiţi cei ce au crezut fără să fi văzut! Adică fericirea nu ţine de ceea ce descoperim empiric, ci 
de împlinirea unui crez, a unui ideal în viaţă. Căci fericirea vine în sufletul umplut de iubire, nu în buzunarul umplut cu 
cele materiale, fie ele şi ultimele cuceriri high-tech.                               Părintele Eugen Tănăsescu, http://www.doxologia.ro/ 



 

Programul săptămânii  27 aprilie 2014 – 4 mai 2014 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică     27  aprilie        8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica Sf.Apostol Toma) – Pr. Ticu 
Luni             28  aprilie       17 - 18 -  Acatistul Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil – Pr.Ticu 
Marţi            29  aprilie         Program administrativ ( zi liberă) 
Miercuri       30  aprilie       8  - 12 -  Sfinţirea mică a apei  – Pr.Ticu 
Vineri           2  aprilie       9  - 12 -  Taina Sf.MASLU 
Vineri           2  aprilie       17  - 18 -  Slujba acatistului – Pr.Ticu 
Sâmbătă      3  aprilie         8 – 12 -  Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 
Sâmbătă      3  aprilie       17 – 18 -  Vecernia Duminicii a 3-a după Paști – Pr.Dragoș 
Duminică     4  aprilie         8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica Mironosiţelor) – Pr.Dragoș 
Duminică     4  aprilie        17  - 19 -  Paraclisul Maicii Domnului și cateheză  – Pr.Dragoș 

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE                         http://basilica.ro 
Colectă pentru creştinii din Siria în primele trei duminici după sărbătoarea Sfintelor Paşti              
Patriarhia Română îşi reafirmă solidaritatea cu Patriarhia Antiohiei şi a Întregului Orient şi  
Patriarhia Siriană a Antiohiei şi a Întregului Orient şi îndeamnă ierarhii, preoţii, monahii, monahiile şi credincioşii să continue 

să se roage pentru creştinii din Siria şi alte zone din Orientul Mijlociu, mulţi dintre ei victime ale prigoanei şi violenţei.   
Urmare hotărârii Sfântului Sinod din 13 februarie 2014, în semn de compasiune şi solidaritate cu creştinii sirieni aflaţi în 

suferinţă şi pentru ajutorarea lor, în toate bisericile şi mănăstirile ortodoxe din Patriarhia Română va fi organizată o colectă 
în primele trei duminici după sărbătoarea Sfintelor Paşti, respectiv în zilele de 27 aprilie, 4 şi 11 mai 2014. 

În anul 2013, în Siria, 1.213 creştini au murit pentru credinţa lor, peste 60 de biserici creştine au fost distruse şi aproape 
500.000 de creştini au părăsit această ţară. Doi ierarhi, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit PAUL de Aleppo şi Alexandretta din 
Patriarhia Antiohiei şi a Întregului Orient, precum şi Înaltpreasfinţitul Părinte GREGORIOS YOHANNA IBRAHIM de Aleppo 
din Patriarhia Siriană a Antiohiei şi a Întregului Orient, au fost răpiţi în data de 22 aprilie 2013, în timp ce acordau asistenţă 
spirituală comunităţii creştine de limbă arabă din zona de graniţă a Siriei cu Turcia şi nu au fost eliberaţi nici până acum. 

               

      Despre spovedanie și împărtășanie  -  Fraţii mei, Mântuitorul nu S-a răstignit numai pentru o categorie de 
greşeli, ci pentru tot ceea ce este greşeală pe Pământ. Şi-atunci, ori îţi spui toate păcatele la spovedit, pentru iertare, 
ori la Judecata de Apoi, pentru pedeapsă. Ele pot fi ţinute, dar nespuse nu rămân! Ori aici, cu lacrimi, la duhovnic, care 
te înţelege şi te dezleagă, ori rămâi pentru Dreapta Judecată. Păcatele mărturisite nu se mai au în vedere la Judecată, 

pentru că mila Domnului le iartă, dar ce te faci cu cele nemărturisite, ascunse? Sfântul Ioan Gură de Aur ne învaţă la fel, că 
cel mai important lucru cu care trebuie să ne prezentăm la Judecată este dezlegarea.  
       - Sfânta Euharistie este suprema Taină a Bisericii noastre. Văpaia din sufletul tău decide când mergi la Împărtăşanie. 
După Spovedanie, duhovnicul este cel care hotărăşte cine este vrednic şi cine nu a se împărtăşi cu Sfintele Taine. Nu ne 
putem împărtăşi cu Trupul şi Sângele Domnului după bunul nostru plac, ci numai cu încuviinţarea duhovnicului. Acesta 
are toată autoritatea de a lega şi de a dezlega. Nu ne impărtășim pentru că au venit Pastile sau Crăciunul. 
       Ne impărtășim ca să fim mereu cu Hristos, pentru că nu există numai o impărtășire cu Sfintele Taine, ci si o 
împărtășire duhovnicească, adică această continuă prezenţă a inimii noastre la Dumnezeu. 
         Acesta este scopul principal, permanent, de neschimbat, de neuitat – mântuirea. Ferice, ferice, de mii de ori ferice 

de cei care, printr-o cât de mică venire în fire, se pregătesc, după cum ne învaţă Biserica, prin Evanghelii, pentru mântuirea 

lor. Când amarul va fi mai mare şi mai mare, atunci va fi ferice doar de acela care-şi cunoaşte lucrul şi-şi mântuie 

sufletul.  ( Părintele Arsenie Papacioc)                                                       http://www.ortodoxia.md 

  Ce este "Paştile blajinilor"?  Pastele Blajinilor se prăznuieste luni sau marţi după Duminica Tomii.      
      «Пасха блаженных», a dat în româneşte numele de „Paştele blajinilor" care s-ar putea traduce cu „Paştile 
celor fericiţi" sau mai simplu „Paştile celor adormiţi". Tipicul bisericesc interzice pomenirea morţilor în 
toată Săptămâna Luminată, inclusiv în Duminica Tomii. De aceea, a fost obligatoriu ca această zi de 
pomenire a morţilor să fie mutată cel mai devreme posibil - şi această zi este luni, în săptămâna care urmează 
după Săptămâna Luminată. Ruşii, puternic influenţaţi de spiritualitatea monahală, au mutat această zi abia marţi, 
pentru că mulţi postesc în ziua de luni (pe lângă miercuri şi vineri). Acest „Paşte al blajinilor" e ţinut doar în 
Biserica Rusă şi în puţine regiuni în Moldova din dreapta Prutului. Restul ortodocşilor îi pomenesc pe 
adormiţi în celalte zile prevăzute în calendar pentru astfel de pomeniri. Deci, putem spune, că „Paştele 

blajinilor" e un obicei local,  o sărbătoare de bucurie pentru Hristos cel Înviat. Este o afirmare a credinţei şi 
nădejdii noastre în învierea morţilor. Este o zi de pomenire a celor adormiţi, dar una plină de optimism şi 
bucurie, pentru că prin Învierea lui Hristos, moartea nu mai este un sfârşit fatal, ci doar o trecere spre viaţa 
veşnică alături de Hristos şi de toţi sfinţii şi drepţii care au bine-plăcut Lui.                     http://ortodoxia.md 

„Cel ce ai biruință asupra morții, de moartea păcatelor slobozește-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat 
din morți, înviază și sufletele noastre! „        (condacul I, Acatistul Sfintei Invieri) 
    Acatistul Sfintei Ȋnvieri se citește de la Paști până la ȊnălŃarea Domnului. 

 

 

 




