
 

Aprilie 15, 2018: Duminica a II-a după Paști 
(a Sf. Toma) 

 
 
Apostolul: Faptele Apostolilor 5:12-20: 
 

Iar prin mâinile apostolilor se făceau semne şi minuni multe în popor, şi erau toţi, într-un 
cuget, în pridvorul lui Solomon. Şi nimeni dintre ceilalţi nu cuteza să se alipească de ei, dar poporul 
îi lăuda. Şi din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulţime de bărbaţi şi de femei, 
Încât scoteau pe cei bolnavi în uliţe şi-i puneau pe paturi şi pe tărgi, ca venind Petru, măcar umbra 
lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Şi se aduna şi mulţimea din cetăţile dimprejurul Ierus Şi 
sculându-se arhiereul şi toţi cei împreună cu el - cei din eresul saducheilor - s-au umplut de pizmă. Şi 
au pus mâna pe apostoli şi i-au băgat în temniţa obştească. Iar un înger al Domnului, în timpul nopţii, 
a deschis uşile temniţei şi, scoţându-i, le-a zis: Mergeţi şi, stând, grăiţi poporului în templu toate 
cuvintele vieţii acesteia.  
 
Evanghelia: Ioan 20:19-31. 
 

 
Şi fiind seară, în ziua aceea, 

întâia a săptămânii (duminica), şi 
uşile fiind încuiate, 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, văzând pe Domnul. 
Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! 
Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă 
trimit şi Eu pe voi. Şi zicând 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. Iar Toma, unul din cei 

doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au zis 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, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind 
încuiate, şi a stat în mijloc 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! Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu 
sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.  
 



 După Învierea Sa cea de a treia zi, Hristos S-a arătat mai întâi femeilor mironosițe, pe care le-a 
întâmpinat cu salutul ”Bucurați-vă” și apoi Apostolilor, pe care i-a întâmpinat cu ”Pace vouă!” 

Fiind martori la sfârșitul tragic al vieții Învățătorului lor, apostolii se temeau pentru propria lor 
viață. Pacea lor lăuntrică trebuia restaurată, întrucât mandatul (pe care-l vor primi după 40 de zile) de a 
evangheliza lumea, era foarte dificil. Sub călăuza Duhului Sfânt (care se va pogorî asupra lor după 50 de 
zile), ei trebuiau să continuie lucrarea începută de Învățătorul lor. 

 
Când era cu ei, Hristos ierta păcatele oamenilor (”ți se iartă păcatele, mergi în pace”). Acum, 

apostolii primesc acest mare dar: Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi 
ţinute. 
 
 Fie ca Domnul cel înviat să ne dăruiască și nouă pace și iertarea păcatelor! 
 
       Pr. George Bazgan 
 
 
 
 

 

Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică, următoarele familii  
sunt programate pentru Agapa Duminicală: 

 

Dinică Ștefan şi Suzana 
Jurgea Eugeniu şi Nicoleta 
Mocanu Ștefan şi Adriana 

 

Mulțumim mult tuturor! 
 
 
 
 

 

Copiii de Altar pentru această duminică: 
 

Alexander Ștefănescu 
Alexandru Mustea 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

HRAMUL BISERICII 
 

Duminică, 20 mai, vom sărbători Hramul bisericii noastre  
și 70 de ani de la înființarea parohiei (1948). 

 

În program: 
 

10:00 AM: SF. LITURGHIE ARHIEREASCĂ. 
11:45 AM: Parastasul pentru ctitorii bisericii. 

12:30 PM: MASA FESTIVĂ. 
 

Biletele: $40/adulți. Copiii până la 14 ani, gratis. 
 

Contactați pe Mariana Diaconu la 780-473-6711 
sau 780-660-4748 (doar texting). 

 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 
 

 
 
 
 
 
 


