
Iată că după 8 zile, următoarea 
duminică după Înviere, fiind acum şi 
Toma în grupul ucenicilor în aceeaşi 
casă, uşile fiind încuiate, a intrat la ei în 
chip minunat Domnul Cel Înviat. După 
ce le-a zis „Pace vouă!” ca şi la prima 
arătare, l-a chemat pe Toma în faţa 
celorlalţi Sfinţi Apostoli să se convingă 
de realitatea Învierii Sale, că El este cu 
adevărat Domnul Cel Înviat, iar 
prezenţa Sa în mijlocul apostolilor nu 
este o închipuire sau o nălucă, ori vreo 
poveste frumoasă spusă de Apostoli sau 
femeile mironosiţe, ci un fapt concret şi 
real. Apoi îl invită pe Toma să-I vadă 
rănile cuielor şi să-I vadă rănile de la 
mâini şi de la picioare, dar şi să pipăie 
cu mâna rana de la coasta Sa, ca să fie 
cu adevărat credincios şi să nu se mai 
îndoiască în credinţa sa, adică să nu 
mai şovăie în a crede şi a-L mărturisi pe 
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După Învierea Sa din morţi,  
Mântuitorul Hristos, plin de slava 

dumnezeirii Sale, revarsată acum deplin  
şi peste trupul Său cel trecut  

prin moarte şi înviat, S-a arătat  
de nenumărate ori Sfinţilor Săi Apostoli  

(fie tuturor, fie separat), femeilor 
mironosiţe şi chiar altor persoane 

menţionate de Sfinţii Evanghelişti.  
I-a convins atât de realitataea Învierii 

Sale, cât şi de Adevărul Învăţăturii Sale  
pentru a le întări credinţa în El, Cel Înviat. 

I-a pregătit vreme de 40 de zile,  
până la Înălţarea Sa la Cer,  

pentru primirea Duhului Sfânt  
şi marea lucrare de propovăduire  

a Evangheliei Sale.

Toţi aceştia au rămas cunoscuţi 
ca martori ai Învierii sale, 
mărturisind că El a înviat cu 

adevărat. Între aceşti martori, Biserica 
pomeneşte astăzi pe Apostolul Toma, 
de la care ne-a rămas o cutremurătoare 
şi profundă mărturisire de credinţă, 
căci acesta încredinţându-se că are în 
faţă cu adevărat pe Domnul Cel Înviat, 
a exclamat plin de emoţie: „Domnul 
meu şi Dumnezeul meu!” Convingerea 
şi mărturisirea Sfântului Apostol Toma 
este foarte importantă. Aceasta cu atât 
mai mult cu cât la început când Apostolii 
i-au spus că L-au văzut pe Domnul Cel 
Înviat, Toma nefiind de faţă atunci, 
acesta a afirmat că nu poate crede până 
când nu va avea dovada convingerii 
concretului empiric sau prin fiinţă... 
Adică dorea să-L vadă cu ochii lui pe 
Hristos Cel Înviat şi să pună mâna sa în 
semnul cuielor şi în coasta lui Hristos.

Să-L mărturiSim şi noi cu ApoStoLuL 
tomA pe HriStoS ceL ÎnviAt

Duminica a 2-a După paşti
(a Sf. Apostol Toma)

†) Sf. ap. şi EvanghEliSt  
ioan tEologul;

Sf. cuv. arSEniE cEl marE

El, Domnul Cel Înviat.
Copleşit de prezenţa lui Hristos în 

faţa sa, luminat în întreaga lui fiinţă de 
harul Învierii şi de lumina cea neapusă 
a Slavei Sale, Apostolul Toma încre-
dinţat pe deplin şi convins total că 
Domnul a înviat cu adevărat, a exclamat: 
„Domnul meu şi Dumnezeul meu!”. 
Prin această mărturisire Apostolul Toma 
trece de la convingerea dobândită em-
piric la încrederea dobândită ca lucrare 
a Duhului Sfânt , coborât în mintea şi 
inima Sa.

De aceea, să credem şi noi cu tărie şi să 
fim convinşi pe deplin şi încredinţaţi de 
realitatea învierii din morţi a Mântuitoru-
lui Hristos şi împreună cu Apostolul 
Toma să-L mărturisim pe Domnul Cel 
Înviat ca Stăpân al întregii creaţii şi Dum-
nezeul Mântuirii noastre. ❖

Părintele Eugen Moraru



Nu este sărbătoare mai mare,  
 mai adâncă în semnificaţii şi mai importantă 

în viaţa oricărui creştin decât  
Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos.  

Şi în acest an mulţi credincioşi au venit  
să participe la Slujba Învierii,  

ce are întotdeauna loc în spaţii deschise, 
afară, căci nu numai noi,  

dar întreg universul participă  
la Învierea Domnului. 

Şi anul acesta Dumnezeu ne-a trimis 
Lumina de la Mormântul Sfânt,  

care a aprins lumânările tuturor celor prezenţi 
la chemarea „Veniţi de luaţi lumină!”.  

A fost dusă acasă şi aprinzând candele  
cu untdelemn va ţine Sfânta Lumină  

până la Paştile din anul următor. 
După ce o parte din enoriaşi 

i-au drumul înapoi spre case, restul se retrage  
în linişte în biserică pentru a lua parte  

la cea mai frumoasă liturghie de peste an.  
Să spunem doar că anul acesta,  

la sfârşitul Sfintei Liturghii  
s-au împărtăşit mai mult de jumătate  

din cei prezenţi în această sfântă noapte. 
Să purtăm cu noi în sufletele, mintea  

şi viaţa noastră, înţelesurile tainice ale 
acestei cruciale sărbători  

pentru întreg neamul omenesc,  
şi să ducem tuturor  

candela iubirii de Hristos.

LuminAtA SărbătoAre  
A SfinteLor pAşti



Contribuiţi la ConstruCţia 
aşezământului soCial  
şi la piCtura biseriCii

Potrivit Codului Fiscal „contribuabilii  
pot dispune asupra destinaţiei unei sume 
reprezentând până la 2% ” din impozitele 

deja plătite în anul 2015.  
Puteţi redirecţiona această sumă  

în contul bisericii prin formularele  
230 pentru venituri din salarii sau  

200 pentru alte venituri decât salarii. 
Se depun până la 25 mai 2016  

la organul fiscal în a cărui rază teritorială 
aveţi domiciliul. Formularul 230  

îl puteţi găsi şi la biserică
parohia şerban Vodă
Cod fisCal: 14079820

noul Cont iban: 
ro85rnCb0069149620460001



CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2016 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

Foarte puţini credincioşii ai Bisericii 
cunosc faptul că printr-o hotărâre 

canonică a Sinodului I Ecumenic, 
duminica, la fel ca în zilele dintre Paşti  

şi Rusalii, este oprită îngenuncherea 
credincioşilor atât în Biserică,  

cât şi la rugăciunea particulară de acasă. 
Iată textul acestei hotărâri a Sinodului  

din 325 de la Niceea:  
„Deoarece sunt unii care îşi pleacă 

genunchii (îngenunchează) Duminica  
şi în zilele Cincizecimii - pentru ca toate  

să se păzească în acelaşi fel în fiecare 
parohie (eparhie), Sfântului Sinod  

i s-a părut ca rugăciunile să fie aduse 
(făcute) lui Dumnezeu, stând ei în picioare” 

(Canonul 20).

Oprirea îngenuncherii în zilele de 
duminică are o adâncă motivaţie 
teologică: prin jertfa Mântuitorului 

pe Cruce şi prin învierea Sa din morţi în 
ziua duminicii, El ne-a răscumpărat din 
blestemul neascultării primilor oameni, 
adică din moartea cea veşnică. Duminica, 
prin Învierea lui Hristos din morţi, devine 
ziua Împărăţiei lui Dumnezeu ale cărei 
porţi au fost redeschise de Hristos, fiind 
redată oamenilor posibilitatea de a deveni 
„cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu” 
pentru veşnicie. De aceea, poziţia verticală 
a trupului la rugăciune arată îndreptarea 
omului către Împărăţia lui Dumnezeu, 
vrednicia aceasta fiind primită de oameni, 
ca dar ce decurge din Învierea lui Hristos. 
Aşadar, duminica nu îngenunchem, nu 
pentru că suntem vrednici, nemaiavând 
nevoie de pocăinţă pentru păcatele noastre, 
ci pentru că Hristos, înviind din morţi în 
această zi, ne reaşază ca cetăţeni ai Îm-
părăţiei Sale. Este, aşadar, un dar primit din 
lucrarea mântuitoare a Domnului, finalizată 
prin Învierea Sa din morţi, şi nu un dar care 
decurge din propria noastră vrednicie.

De aceea, ca regulă, creştinii nu trebuie 
ca duminica să îngenuncheze la slujbele din 
Sfânta Biserică, dar nici acasă în cadrul 
rugăciunilor personale.

În celelalte zile, de luni până sâmbătă, se 
poate îngenunchea şi chiar este de trebuinţă 
lucrul acesta, arătând prin aceasta pocăinţa 
pentru păcatele pe care le săvârşim în fiecare 
clipă a vieţii noastre, cerând astfel, prin 
atitudinea smerită a îngenuncherii, milosti-
virea lui Dumnezeu, iertarea şi izbăvirea 
noastră din moarte. Duminica însă, fiind ziua 
bucuriei pentru învrednicirea noastră de 
Împărăţia lui Dumnezeu, prin Învierea 
Mântuitorului, îndrăznim a privi către cer, 
prin poziţia verticală a trupului, aşteptând 

Să primim bucuriA  
Învierii Lui HriStoS

Sfântul Apostol  
şi Evanghelist  
Ioan Teologul

împlinirea făgăduinţei lui Dumnezeu către 
noi, şi deci nu mai îngenunchem.

Starea dreapta, verticală este şi chipul 
bucuriei. Această poziţie este adoptată şi de 
noi în perioada dintre prăznuirea Sfintelor 
Paşti şi Cincizecime ca perioadă pascală. Este 
perioada când, datorită bucuriei că Hristos a 
înviat, nu se mai îngenunchează. Având în 
vedere că Duminică este ziua Învierii, noi nu 
trebuie să îngenunchem în această zi. 

Canonul al 5-lea de la Sinodul local de la 
Neocezareea (319) exclude îngenuncherea 
în momentele legate de Învierea Domnului, 
iar Canonul 90 al Sinodului Trulan 
precizează: „Am primit în mod canonic, de 
la de Dumnezeu purtătorii Părinţii noştri, 
să nu plecăm genunchii în dumineci, 
cinstind Învierea lui Hristos...” 

Sfântul Vasile cel Mare ne spune: „Este 
necesar ca Biserica să predea tuturor celor 
care se găsesc în sânul ei să-şi facă ru-
găciunile stand în picioare, pentru că prin 
amintirea neîncetată a vieţii veşnice să nu 
nesocotim mijloacele prin care putem 
atinge acest ţel” (Canonul 91). 

Deşi avem aceste canoane, Duminica, 
după invocarea Sfântului Duh, preotul şi 
diaconul îngenunchează în timpul Litur-
ghiei. Potrivit rânduielilor din Liturghier, 
există o singură dată când preotul şi 
diaconul îngenunchează în timpul Li-
turghiei. Liturghierul precizează că după 
invocarea Duhului Sfânt şi începerea 
rugăciunii de mijlocire şi înainte de po-
menirea Maicii Domnului: „Preotul şi 
diaconul cad în genunchi, căutând spre 
dumnezeiescul Trup şi Sânge al Domnului” 
(Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur) şi: 
„Până la terminarea imnului Pe Tine Te 
Lăudăm... preotul şi diaconul se aşează în 
genunchi în faţa Sfintei Mese.” 

Să mai ştim că nu se îngenuchează în 
biserică: 

- În toate duminicile anului liturgic (de 
la vecernia de sâmbătă după-amiază până 
la vecernia de duminică după-amiază); 

- De la Paşte la Cincizecime (de la 
Dumnezeiască Liturghie pascală până la 
Vecernia din Duminica Cincizecimii); 

- În cele 12 zile de la Crăciun la 
Bobotează. ❖

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 8-15 mAI 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 8 mai 0800-1200 Duminica a 2-a din Post (a Sfintei Cruci) – Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 11 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 13 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist 
Sâmbătă  14 mai  0730-0930 Sfânta Liturghie, Pomenirea morţilor 
 1700-1800 Vecernie
Duminică 15 mai 0800-1200 Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelori) – Utrenia, Sf. Liturghie

S fântul Apostol şi Evanghelist Ioan 
este cunoscut şi ca Ioan Teologul. 
A fost unul din cei Doisprezece 

Apostoli şi a scris Evanghelia care îi 
poartă numele, trei epistole canonice: 
I Ioan, II Ioan şi III Ioan şi Apocalipsa. 
Prăznuirea sa principală se face pe 8 
mai, apoi împreună cu cei Doisprezece 
Apostoli în 30 iunie, iar adormirea sa în 
26 septembrie. 

Sfântul Ioan a fost fiul Salomeei miro-
nosiţa şi al lui Zevedeu, un pescar din 
Betsaida Galileii. Fratele său a fost Sfântul 
Iacob, un alt apostol. 

În Evanghelia sa, el se prezintă ca fiind 
„ucenicul prea iubit al lui Iisus” mai 
degrabă decât cu numele. El a fost cel mai 
tânăr din cei doisprezece Apostoli şi foarte 
apropiat Domnului. Această apropiere este 
adesea reprezentată în icoanele cu Cină 
cea de Taină, unde Sfântul Ioan se sprijină 
de Mântuitorul. 

A fost martor la Schimbarea la Faţă a 
Mântuitorului împreună cu Petru şi cu 
fratele său, Iacob. 

Sfântul Ioan a fost exilat în insula 
Patmos de către împăratul Domiţian 
între anii 90-95 d.Hr. Acolo i-a fost 
revelată Apocalipsa. ❖


