Mai 9, 2021: 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 continue lucrarea începută de Învățătorul lor.
După ce a instituit Biserica (din punct de vedere spiritual, teologic și dogmatic) pe Cruce, care a
fost transformată într-un Altar de jertfă, acum îi pregătește pe ucenicii Săi să continue lucrarea
învățătorească, sfințitoare și conducătoare a noului popor ales (Creștinii) pentru mântuire.
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. Aceste cuvinte constituie momentul instituirii Sfintei Taine a Mărturisirii (Spovedaniei) de către
Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos cel înviat, dând ucenicilor (și succesorilor hirotoniți canonic) aceeași
autoritate/putere de a ierta păcatele și, deci, de a restaura sănătatea spirituală și trupească a poporului.
Acest mandat a fost dus la îndeplinire de către slujitorii Bisericii (episcopi și preoți) vreme de peste două
mii de ani și va continua până la venirea a doua a lui Hristos.
Fie ca Domnul cel înviat să ne dăruiască și nouă pace și iertarea păcatelor!

Pr. George Bazgan

Transmitem Sf. Liturghie în direct
Pentru perioada cât durează restricțiile în vigoare, vă anunțăm că vom
continua să transmitem Sf. Liturghie în direct pe You Tube.
Pentru accesarea Slujbelor duminicale, apăsați aici.

Participarea la Slujbele de Duminică
Datorită continuării stării de urgență, și restricțiilor de curând impuse de
autoritățile provinciale, numărul maxim de participanți la serviciile religioase este
de 20.
Pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea să participe, îi rugăm pe cei
care au participat duminica trecută să nu vină duminica aceasta, încercând să
stabilim un oarecare sistem de rotație.
De asemenea, rugăm, numai o persoană din aceeași familie!
Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor continua
să fie relaxate în viitorul apropiat.
Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările experților:
masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre persoane, etc.

Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși!

De Ziua Mamei
În numele Consiliului Parohial, adresăm tuturor mamelor parohiei
noastre, cele mai bune doriri de sănătate, pace,
bucurii și împliniri vrednice!
LA MULȚI ANI!

Rugăciune pentru încetarea epidemiei
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea
înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră
pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în
vremea regelui David.
Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși
de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel
Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală.
Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de
oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.
Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca
daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită
în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele.
Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm:
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. AMIN!

MEMBRIA
Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii
parohiei noastre să-și plătească cât mai curând posibil.
În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului.
În contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf.
Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line.

VĂ MULȚUMIM MULT!

