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"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)
Bucuria Sărbătorii este vie prin sentimentul trăit ce se revarsa în sufletele noastre… cu cât deschiderea către Dumnezeu este
mai mare, cu atât sufletul se împărtăşeşte mai profund din această bucurie. Nu pentru că Harul se împărtăşeşte fiecăruia în mod
diferit, ci pentru că de multe ori nu lăsăm loc în sufletele noastre pentru Dumnezeu. Iubind mai degrabă cele ale lumii, decât pe
cele a lui Domnului. Relaţia cu El începe cu credinţă. “Credinţa este calea cea mai curată spre cunoaştere” spunea Sf. Nicolae
Velimirovici, iar noi credem cuvântului Domnului căci trăit-am minunea renaşterii duhovniceşti, şi de aceea mărturisim acestea:
pentru că bucuria devine glas, cuvântul capătă viaţă prin trăirea avută.
Sf. Apostol Toma prin comportamentul avut, dă cea mai mare mărturie despre Hristos! Ceea ce-l caracterizează este
sinceritatea cu care vorbeşte celorlalţi Apostoli zicându-le: “Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi
pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede…” (vers. 25) și care dezvăluie frumuseţea sufletului lui şi curăţia gândului.
Nicidecum nu este gând de necredinţă voită, ci o firească tresărire a unei gândiri cu totul omeneşti. Curajul de a mărturisi
acest gând ar trebui să ne fie şi nouă îndemn să mărturisim Domnului curat şi aşa cum trăim gândul pe care-l avem, fie este
bun, fie este nebun. Vedeţi, sinceritatea ne va salva…
“Sinceritatea este o deschidere a inimii; ea se găseşte la foarte puţini oameni şi aceea pe care de obicei o vedem nu este decât
o dibace ascundere spre a ne retrage încrederea celorlalţi.” (Fr. De La Rochefoucauld). Este o deschidere a inimii!... Asta a făcut
Toma prin această mărturisire “(vreau) să-I văd mâinile, (vreau) să-I pun mâna în coasta…”, nu a făcut altceva decât să strige
tainic şi curat: “Amin! Vino, Doamne Iisuse!!!” (Apoc. 22, 20) în inima mea, sfinţeşte rărunchii trupului meu şi dă aripi sufletului
să se înalţe către Tine… Şi astfel “Toma cel minunat a deschis izvorul dogmelor” (vecernia zilei Sfântului, 6 oct.). Fiecare dintre
Apostoli a avut un “rol” aparte în lucrarea mântuirii noastre, dar Toma pune în lumina cunoaşterii un amănunt atât de profund, pe
cât de cutremurător este!
Iubiţii mei, Învierea nu este o minune! Nu!... este o Dovadă!!! Este dovadă incontestabilă că Hristos este “Calea,
Adevărul şi Viaţa!”. Este dovada de netăgăduit că viaţa nu are sfârşit, ci numai început! Că viaţa cu Hristos este bucurie
veşnică! Că noi toţi suntem chemaţi să ne bucurăm, nu să suferim… căci din câte simt, Hristos nu ne cheamă la pătimire, la
suferinţa prin care a trecut El, nu!!... Ne aşteaptă şi vine în întâmpinarea fiecăruia dintre noi în Slava Învierii, în bucuria
Raiului,în-plinirea-comuniunii.
Mulţi spun că omul se naşte şi moare. Eu cred că omul se naşte şi devine veşnic! Aici este însă şi marea responsabilitate a
noastră a tuturor – a Părinţilor şi părinţilor - că trebuie să conştientizăm că tot ceea ce facem acum pentru “copiii” noştri, îi va
însoţi în veşnicia la care suntem cu toţii părtaşi. Nu noi mântuim, ci lucrarea Harului în această lume; dar putem alege între a fi
co-lucrători Harului, sau colaboratori mulţimii ce striga: “Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!”.
Hristos a venit în lume, a pătimit, şi S-a îngropat, şi-a înviat a treia zi ca nimeni să nu rămână necredincios… ci toţi să
credem în Tatăl, prin Fiul, cu Duhul Sfânt… părtaşi luminii Învierii!
(Arhim. Siluan Vișan) - www.crestinortodox.ro
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 Mântuitorul prin Sfânta Împărtăşanie, care
este cea mai înaltă cale de unire a noastră cu Hristos, fără de care nu ne putem mântui.
Părintele Cleopa - www.crestinortodox.ro

"Se tem de moarte doar cei care nu cred în Înviere."

Sfântul Ioan Gură de Aur

Strălucind la toată lumea cu învierea Sa Domnul Iisus Hristos, acum toate le-a umplut de lumină: și cerul și pământul și
cele de dedesubt; ca să prăznuiască toată zidirea Învierea lui Hristos, întru care întăriți fiind vom cânta unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați;
Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer;
Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre;
Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce te așteptau, scoate-ne și pe noi, păcătoșii, din întunericul mâhnirii, căci
viața noastră de iad s-a apropiat;
Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi, ticăloșii, în brațele Tale;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!
(Acatistul Ȋnvierii Domnului, Icos 6)
23 aprilie - Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - «agricultor» (+23 aprilie 303) este pomenit de aproape toate
Bisericile tradiționale, pe data de 23 aprilie. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe/George s-a născut în Cappadocia în
anul 298 d.Hr., într-o familie creștină, și a trăit în timpul domniei împăratului Dioclețian. S-a înrolat în armata
romană și, parcurgând ierarhia militară s-a făcut remarcat prin îndemânarea cu care mânuia armele. În ciuda
decretului împotriva creștinilor, emis de Dioclețian în 303, Sf. Gheorghe a ales să-și mărturisească public
credința creștină. Din ordin imperial a fost întemnițat și supus torturii pentru a-și renega credința. Loviri cu
sulița, lespezile de piatră așezate pe piept, trasul pe roată, groapa cu var, încălțămintea cu cuie, băutura otrăvită,
bătaia cu vâna de bou și toate celelalte torturi nu au reușit să-l facă să renunțe la credința sa.
Sfântul Gheorghe în iconografie - Iconografia păstrează imaginea Sf.Gheorghe călare pe un cal,
străpungând cu suliţa un balaur. Este vorba despre o legendă pioasă, în care Sf.Gheorghe salvează cetatea Silena,
din provincia Libiei, terorizată de un balaur. Această imagine a sfântului a rămas în amintirea oamenilor ca model
de curaj în lupta cu diavolul. Mai este reprezentat într-o mantie roșie, culoare tradiţională pentru un martir,
dar și ca războinic pedestru sau ca tribun militar în veșminte patriciene, cu o diademă metalică pe cap, cu o
platoșă sub mantie, ţinând o cruce în mâna dreaptă și o sabie în mâna stângă.
Sfântul Gheorghe pe Steagul Moldovei - Reprezentarea Sf.Gheorghe doborând balaurul este prezentă și
pe Steagul Moldovei, aflat la Mănăstirea Zografu din Muntele Athos. Pe acest steag se află și rugăciunea Sf.Ștefan
cel Mare către Sf.Gheorghe: "O, luptătorule și biruitorule, mare Gheorghe, în nevoi și în nenorociri grabnic
ajutător și cald sprijinitor, iar celor întristaţi, bucurie nespusă, primește de la noi această rugăminte a smeritului
tău rob, a Domnului Io Stefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domnul Ţării Moldovei. Păzește-l pe el neatins în
lumea aceasta îi în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine, ca să Te preamărim în veci. Amin.
Si aceasta a făcut-o în anul 7008 (1500), în al 43 an al Domniei Sale“. Menţionăm că pecetea Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei poartă chipul Sf.Gheorghe, preluat după steagul de luptă al Sfântului Ștefan cel Mare.

24 aprilie - Sfintii Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest (+1656) (mitropolitul Ardealului intre anii 1640 si 1643),
Sava Brancovici (+1683) (mitropolit al Transilvaniei intre anii 1656 și 1680) si Iosif din Maramures (+
1711) sunt cinstiti atat pentru faptul ca au aparat invatatura ortodoxa in fata influentelor calvine, cat si pentru
că au întărit unitatea romanilor in jurul dreptei credinte.

Sunteţi invitaţi Joi, 23 aprilie 2014 de ziua Sf.M.Mc.Gheorghe, purtătorul de biruinţă, ocrotitorul
parohiei, la hramul Bisericii Mărţișor.După Sf.Liturghie se va săvârși slujba parastasului pentru ctitori:
fam Gheorghe și Ioana Alexandrescu.
Dumnezeu să-i odihnească!
Parohia “MărŃișor” înfiinŃată de Patriarhul Nicodim în 1939, prin defalcare din parohia Cărămidarii de
Jos și denumită iniŃial “Văcărești”, începe să funcŃioneze odată cu numirea ca preot, la 1 iunie 1941, a preotului
Mihail Tătărâm, iar primul Consiliu parohial, instituit pe 20.06.1941, propune, în ședinŃa din 02.11.1941, ca parohia
să-și schimbe numele din “Văcărești” în “MărŃișor”, “după numele cartierului în care se află”, și să aibă ca
ocrotitori pe “Sf.Vasile cel Mare” și “Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” (PV nr.4 / 02.11.1941). După donaŃia din 1943 a avocatului George
Alexandrescu a 800 mp pentru parohie, hramul principal devine “Sf.M.Mc Gheorghe” și secundar “Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Programul săptămânii 19 aprilie – 26 aprilie 2015
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
19 aprilie
20 aprilie
21 aprilie
22 aprilie
22 aprilie
23 aprilie
24 aprilie
24 aprilie
25 aprilie
25 aprilie
26 aprilie
26 aprilie

ORA
8 - 12
17 – 18
9 - 10
17 – 19
8 - 12
9 - 11
17 – 18
8 – 11
17 – 18
8 - 12
17 - 18

Slujbe
- Sf. Liturghie (Duminica Sf.Ap.Toma) – Pr.Dragoș
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoș
- Program administrativ (zi liberă)
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoș
- Vecernia, acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe şi Litia – Pr.Dragoș
- Sf.Liturghie (Sf.M.Mc.Gheorghe) şi parastas pentru ctitori - Hram
- Taina Sf.Maslu
- Slujba acatistului – Pr.Dragoș
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoș
- Vecernia Duminicii a III-a după Paşti – Pr.Ticu
- Sf. Liturghie (Duminica Mironosiţelor) – Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu

