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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) 

„Cazul” Apostolului Toma ne reţine atenţia în special pentru faptul că simţim o vie asemănare între îndoiala lui şi îndoielile 

noastre, între frământările lui şi frământările noastre. Chiar dacă fizic ne despart aproape douăzeci de veacuri, simţim că 

Toma se identifică cu noi, acum şi aici. Căci cine dintre noi ar putea să afirme că nu s-a îndoit sau nu se îndoieşte în 

problemele de credinţă? Nu suntem noi nişte căutători în permanenţă ai adevărului? Nu tânjim noi după dobândirea 

certitudinii în înviere? Căci Toma această certitudine voia s-o aibă. 

Recunoscându-ne propriile îndoieli, îl vom înţelege mai bine şi ne vom da seama că, după ce ucenicise trei ani lângă un 

Învăţător fascinant prin vorbe şi fapte, însoţite chiar de învieri din morţi, în ziua în care L-a văzut murind, ceva s-a prăbuşit 

în sufletul său. 

Nu sunt excluse chiar clipe de deznădejde, în care va fi rostit, poate, pentru sine: mai bine aş fi rămas un pescar liniştit în 

Galileea mea natală. De aceea, la vestea năpraznică dată de confraţi: „L-am văzut pe Domnul!”, Toma va avea o 

reacţie cu totul omenească, rostind în sinea sa: „Nu se poate! Nu-mi vine să cred! Este prea mare şi îmbucurătoare 

vestea!”, apoi cu glas tare: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor” şi celelalte. 

Nu facem şi noi aşa, iubiţi credincioşi, în împrejurări similare? Când cineva ne aduce o veste mare, de bucurie sau de 

întristare, nu exclamăm noi, până să ne dumirim: „Nu se poate! Nu-i adevărat! Nu pot să cred!”. Apoi, în faţa evidenţelor, 

dacă vestea este de bucurie îl îmbrăţişăm pe aducător, bâlbâind mulţumiri, amestecate uneori cu lacrimi de fericire; sau, dacă 

vestea este tristă, şoptim resemnaţi: „Aşa a fost să fie, aşa a vrut Domnul. Iartă-mă că nu pot să cred ce s-a întâmplat”. 

Astfel, amintindu-ne de propriile noastre experienţe, înţelegem mai bine exclamaţia emoţionantă a lui Toma: „Domnul meu 

şi Dumnezeul meu!”. 

Încercând, aşadar, să ne regăsim în atmosfera simţămintelor lui Toma, credem că una din temele propuse nouă spre 

meditaţie de Evanghelia de azi este dorinţa omului de a dobândi certitudinea învierii. Sau, mai pe scurt, căutarea 

nemuririi. 

Omul a fost dintru început un căutător. Chiar şi în Rai. Curiozitatea Evei, împărtăşită şi de Adam, nu este oare o expresie a 

căutării? Dintre scrierile vechi, un exemplu relevant al căutării (şi nu de orice fel, ci căutarea nemuririi), îl reprezintă 

Epopeea lui Ghilgameş, plasată în jurul anului 3000 î. Hr. Ghilgameş, eroul acestei vechi scrieri sumeriene, porneşte în 

căutarea nemuririi în clipa în care-i moare cel mai bun prieten, Enkidu. Spectrul şi spaima morţii îl alarmează. 

Aceeaşi spaimă, pe alt plan desigur, va fi încercat şi Toma: dacă Iisus, Învăţătorul, atât de puternic, Care - între altele - nu 

cu mult timp în urmă l-a înviat pe Lazăr, moare neajutorat pe o cruce banală, e pus în groapă, iar peste gura gropii e aşezată o 

piatră „foarte mare”, ce se va întâmpla cu mine, cel atât de slab? 

Frica morţii conjugată cu năzuinţa spre nemurire va fi imbold de căutări neîntrerupte, în toate timpurile. 

Şi acum să rămânem la aceste două noţiuni: căutare şi nemurire. Nemurirea, sau viaţa veşnică, poate fi găsită, dobândită 

atunci când căutarea este susţinută de bună credinţă şi de osteneală neîntreruptă, potrivit dictonului: „Tot ce-i căutat 

este găsit, dacă nu te laşi şi nu fugi de osteneală”. 

Nemurirea, dar de la Dumnezeu pentru căutătorii harnici, ne-a fost arvunită prin Învierea Domnului şi intră în logica 

normalităţii. Dumnezeu l-a creat pe om într-un scop bine definit, iar viaţa are un sens precis. De fapt, numai viaţa are sens. 

Moartea nu. Dacă existenţa noastră s-ar stinge în moarte (care este un „non-sens”), ar însemna că viaţa însăşi este non-sens, 

aberaţie pe care nici măcar materialiştii n-o susţin. 

Iar în clipa în care, de vom fi vrednici, ne vom găsi în faţa Mântuitorului Iisus Hristos Cel înviat, vom rosti şi noi ca 

Toma „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”, într-o stare de bucurie smerită: de bucurie, ca fericiţi trăitori ai Marii 

Întâlniri, dar recunoscându-ne smeriţi, cu capetele plecate, greşeala atâtor pământene îndoieli. 

Să ne învrednicească Dumnezeu de această clipă! Amin. 

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

https://doxologia.ro/


 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              Programul săptămânii  5 mai  –  12 mai  2019 

Duminică            5  mai           8 - 12 - Sf.Liturghie(Duminica a-2-a dupa Pasti a Sf.Ap.Toma ) – Pr.Dragos 

Duminică            5  mai         17 – 18 -  Paraclisul  Maicii  Domnului  -   Pr.Dragos 

Luni                    6   mai         9 –9.30 - Slujba Parastasului(Pastele Blajinilor)-Pr.Dragos 

Luni                    6  mai         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  Mihail si Gavriil – Pr.Dragoş 

Marti                  7  mai           -Program  administrativ  (zi libera) 

Miercuri             8 mai          9 - 10 - -Slujba de Sfintire a Apei (Aghiasma MICA)-Pr.Dragos 

Vineri                10 mai          9 - 11 -TAINA SF.MASLU 

Vineri                10  mai         17 - 18 - Acatistul SF.M.MC.GHEORGHE - Pr.Dragos 

Sambata            11 mai          8 - 11 - Sf.Liturghie(Pomenirea Mortilor) – Pr.Dragos   

Duminică          12 mai          8 – 12 -  SF.Liturghie(Duminica a-3-a dupa Pasti a Mironositelor) – Pr.Ticu 

 

                                      De ce se dezleaga la peste (miercuri si vineri) in Perioada Penticostarului?                                                                       
Penticostarul este perioada cuprinsa intre Invierea Mantuitorului si prima duminica dupa Rusalii si este cea de-a treia 

perioada bisericeasca din timpul anului bisericesc, pe langa Triod si Octoih. "Dezlegarea la peste" este o mangaiere pentru cei 

care postesc si duc o viata crestina intru toate, urmand indrumarilor liturgice si canonice ale Bisericii Ortodoxe. 

Calendarul bisericesc aduna in sine toate acele precizari tipiconale si randuieli bisericesti care il pot interesa pe credincios, 

in vederea uniformizarii vietii lui cu a tuturor celorlalti crestini.  

In perioada Penticostarului, zilele de miercuri si vineri sunt insotite de insemnarea "dezlegare la peste", urmand 

indrumarilor consemnate in "Tipicul cel Mare". Aceste zile de "post mangaietor" sunt deci deosebit de vechi, ele nefiind o 
inovatie ori un pogoramant recent, cum ar putea crede cei neinvatati. Astfel, atata timp cat la manastiri se face "dezlegare la peste" 

in perioada Penticostarului, nimeni nu trebuie sa fie tulburat de constiinta in privinta acestui lucru. 

"Ziua Invierii, sa ne luminam, popoare, Pastile Domnului, Pastile! Ca din moarte la viata si de pe pamant la cer, 

Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce-I cantam cantare de biruinta. / Praznuim omorarea mortii, sfaramarea iadului 

si incepatura altei vietii vesnice; si, saltand, laudam pe pricinuitorul, pe Unul cel binecuvantat, Dumnezeul parintilor si 

preaslavit", canta Biserica in aceasta perioada sfanta. 
In toata asprimea lui, "Tipicul cel Mare" consemneaza urmatoarele: "In miercurile si vinerile toatei Cincizecimi, 

dezlegam calugarii la untdelemn si la vin, iar mirenii si la peste; afara de miercurea injumatatirii si de miercurea 

odovaniei Pastilor, ca in aceste doua zile dezlegam la peste si la vin, iar unii dezleaga si in celelalte miercuri si vineri ale 

Cincizecimii." Daca mirenii au "dezlegare la peste" in toate zilele de miercuri si vineri ale Penticostarului, vedem ca monahii au 
"dezlegare la peste" numai in doua miercuri din aceasta perioada, desi fiecare staret poate dezlega in manastirea lui "si in celelalte 

miercuri si vineri" ale perioadei amintite.  

Perioada de dupa Invierea Domnului este perioada de bucurie, iar nu de intristare, de mangaiere, iar nu de asprime. 
Sfantul Apostol Luca consemneaza raspunsul Mantuitorului dat fariseilor si carturarilor, cand acestia s-au aratat intrigati de faptul 

ca ucenicii Sai nu postesc adesea, zicand: "Iar fariseii au zis catre Iisus: Ucenicii lui Ioan postesc adesea si fac rugaciuni, de 

asemenea si ai fariseilor. Iar ai Tai, mananca si beau. Iar Iisus a zis catre ei: Puteti, oare, sa faceti pe fiii nuntii sa posteasca, cat 
timp Mirele este cu ei? Dar vor veni zile cand Mirele se va lua de la ei; atunci vor posti in acele zile" (Luca 5, 33-35). Dupa ce a 

inviat din morti, Mirele Bisericii a petrecut in mijlocul ucenilor Sai vreme de patruzeci de zile, toti bucurandu-se si 

intarindu-se in credinta.                                                                                      (Teodor  Danalache -www.crestinortodox.ro) 
 
 

 

 

                                       ‘’Sa va indragostiti de Hristos’’ – Sf.Porfirie Kavsokalivitul     

      Mă rog ca praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să învieze în sufletele noastre orice simțământ nobil și 

frumos. Să ne călăuzească pe toți spre sfințenie și să biruiască omul cel vechi, „dimpreună cu patimile și cu poftele lui” 
(Galateni 5, 24). Aceasta cere Domnul. Pentru aceasta ne rugăm să ne ajute praznicul Învierii Sale, să binevoiască a ne ajuta să 

omorâm pe omul nostru cel vechi, să devenim vrednici de Biserica Sa. Așa ne rugăm, ca Domnul să ne ajute. Cea mai mare 

minune pe care a făcut-o Domnul este Învierea Lui. Să nu uităm asta niciodată. La mulți ani! 

      Astăzi toate se roagă: pământul, cerul, stelele, florile care împrăștie bună mireasmă, pâraiele ce susură, apele înspumate, 
privighetorile care cântă, fluturii în zbor, toate cântă „Hristos a înviat!” Și atât de mult se însuflețise, încât strigă de bucurie, cu 

putere „Hristos a înviat!” 

      Așa am pățit și eu în Sfântul Munte. Erau Paștile. Am urcat singur pe munte, către vârful Athonului, pe la opt sute de metri 
înălțime. Aveam cu mine Scriptura Vechiului Legământ și priveam cerul albastru și limpede, marea nețărmurită, fără 

sfârșit, copacii, păsările, fluturii, frumusețile toate, și am strigat cu putere, plin de însuflețire: „Hristos a înviat!” În timp ce 

strigam, fără să-mi dau seama, mi-am deschis brațele și le-am ținut așa; încremenisem acolo. Mă cuprinsese un fel de nebunie! 
Am uitat de timp…„Ce este plăcut înaintea ochilor Tăi și ce este bineplăcut înaintea Ta”, cum spune înțeleptul Solomon, acestea 

să le cereți, în ele să vă desfătați, după ele să doriți. Fără să vă dați seama, o să vă îndrăgostiți de Hristos.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ne vorbește Părintele Porfirie. Viața și cuvintele, Editura Egumenița 
 

                 Parohia Aparatorii Patriei II Sf.Ambroziei organizeaza  Festivalul de Pricesne (EDITIA A-IX-A)– Duminica 26 MAI 2019  (ora 16.00)                                                                                                                                                      
Prin bunăvoința doamnei Paulina Popoiu, Directorul General al Muzeului Național al Satului «Dimitrie Gusti», această ediție a Festivalului va avea loc în 
incinta Muzeului Satului. Doamna Paulina Popoiu, de altfel, a acceptat să fie Președintele juriului, din care vor mai face parte: Pr.Prof.Univ.Dr. Stelian 
Ionașcu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul» din București și Dirijor al Coralei Patriarhale, Domnul Remus Rădulescu, redactor la 
Radio România Actualități și la TV Trinitas, iar din partea parohiei organizatoare Pr. Paroh Mircea Alexă Uță. 
Înscrierile se fac online la adresa de email: paroh@sfantulambrozie.com sau la sediul parohiei noastre, până la data de 11 mai 2019                          
Preselecția candidaților va avea loc joi 15 mai 2019, ora 18.00, în biserica parohiei noastre. Preselecția are ca scop verificarea concurenților și stabilirea 

listei concurenților care vor intra în finala Festivalului din data de duminică 26 mai 2019, începând cu orele 16.00.                                                                                                                                          
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