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EDITORIAL

Învierea Domnului şi Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos este piatra de temelie a 
Creştinismului. Credinţa noastră nu este 
centrată pe o moralitate de tipul „să faci 
sau să nu faci cutare lucruri”, ci pe Hris-
tos cel înviat, Biruitorul morţii, pe trium-
ful binelui asupra răului, al vieţii asupra 
morţii, al lui Hristos asupra diavolului.

Sfântul Apostol Pavel subliniază a -
ceastă realitate foarte clar, atunci când 
afi rmă: „Dacă Hristos n-a înviat, za dar-
nică este credinţa voastră, sunteţi încă 
în păcatele voastre; atunci şi cei ce au 
adormit în Hristos au pierit. Iar dacă 
nădăjduim în Hristos numai în viaţa 
aceasta, suntem mai de plâns decât toţi 
oamenii” (I Corinteni 15, 17-19). Apos-
tolul continuă spunând că, dacă nu există 
înviere, în loc să ne nevoim a trăi o viaţă 
de iubire întru Hristos ar fi  mai bine să 
mâncăm şi să bem şi să stoarcem cât mai 
mult din această viaţă pământească, căci 
după moarte nu mai e nimic.

Mulţi oameni ai acestei lumi teh-
no logizate şi sceptice în care trăim îm-
brăţişează fără rezerve ideea unei vieţi 
fără înviere, adică fără o semnifi caţie 
transcendentă. Astăzi, mai ales în Oc-
cident, chiar dacă se mai recunoaşte 
Creş  tinismului o anume valoare mo rală, 
temelia lui, adică Învierea lui Hristos, 
este respinsă. Îi avem pe aşa-nu miţii 
progresişti, oamenii cu „mintea des-
chisă” („open-minded”), care, deşi se 
mai declară încă creştini, promovează 
vederi ultra-liberale care neagă cu vehe-
menţă Învierea.

Dar îndoiala şi nesiguranţa au existat 
şi în vremea Domnului Iisus Hristos. 
Ucenicii Săi nu au crezut în Învierea 
Sa din primul moment. Înainte de a fi  
martorii Învierii lui Hristos, ei au fost 
martorii neputincioşi şi înmărmuriţi ai 
teribilei Sale morţi, dincolo de care nu 
au mai putut să vadă ceva. Dar e bine 
să ştim că există mai multe feluri de 
îndoială sau mai multe izvoare ale îndoi-
elii. Poate şi de aceea Biserica a dedicat 
prima Duminică după Paşti îndoielnicu-
lui Toma, apostolul care a cerut să vadă 
şi să pipăie dovezile Învierii lui Hristos 
cel răstignit şi străpuns cu suliţa. „Dum-
inica Tomii” ne vorbeşte despre îndoială 

ca despre o haltă prin care trece trenul 
credinţei.  Noi însă trebuie să cercetăm 
sorgintea propriilor noastre îndoieli.

Multă lume este cuprinsă de o în-
doială izvorâtă din mândrie. Aceştia 
nu se demit cu o credinţă atât „naivă, 
iraţională şi neştiinţifi că” cum este cea 
a Învierii. Societatea ultimelor secole, 
mai ales după epoca Iluminismului, 
a fost greu încercată de acest tip de în-
doială. „Iluminiştii” se socotesc pe ei 
în şişi dumnezei şi, în consecinţă, resp-
ing tot ce nu se potriveşte gândirii lor. O 
astfel de îndoială nu are nicio valoare în 
urcuşul spiritual.

Mai există o specie de îndoială 
e chivalentă cu şovăiala credinţei. Este 
o clătinare care apare în momentele 
de ispită sau de slăbiciune, făcându-ne 
mai nesiguri în privinţa adevărurilor de 
credinţă. Această stare oferă un singur 
benefi ciu: de a ne reaminti că suntem 
făpturi slabe, pe care diavolul le duce în 
rătăcire prin ispite. E nevoie de smerenie 
în astfel de împrejurări, de paza minţii 
şi a inimii, de căutarea încredinţării 
care vine de la Dumnezeu. Întrebarea e 
dacă ne vom asuma osteneala căutării 
adevărului sau ne vom lăsa dizolvaţi 
fără împotrivire în scepticismul şi cinis-
mul lumii moderne.

Există însă şi o îndoială onestă care 
acceptă sau chiar aşteaptă uneori să fi e 
contrazisă. O îndoială care recunoaşte 
că evidenţele n-au fost în întregime de-
scoperite sau epuizate şi care nu se în-
chide credinţei şi lucrării Duhului Sfânt. 
Astfel a fost şi îndoiala Sfântului Apos-
tol Toma. I-a fost greu să creadă vestirea 
Învierii pentru că fusese copleşit de 
evidenţa morţii. Dar în faţa Celui Înviat 
el nu ezită să facă saltul credinţei spre o 
afi rmaţie dogmatică grandioasă: „Dom-
nul meu şi Dumnezeul meu!” Acest 
strigăt al credinţei lui Toma poate fi  so-
cotit punctul culminant al Sfi ntei Evan-
ghelii după Ioan. Iată câteva comentarii 
lămuritoare ale Sfântului Grigorie cel 
Mare: „Necredinţa lui Toma a făcut 
mai mult pentru credinţa noastră decât 
credinţa celorlalţi ucenici. 
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Sfântul Apostol Toma: îndoiala care 
hrăneşte credinţa

Învierea Domnului, pe care am prăznu-
it-o cu o duminică în urmă ne-a dat 
încredinţarea că şi noi vom învia. Viaţa 
dobândeşte un sens nou, dobândim 
lumină şi încredinţarea că viaţa nu se 
încheie aici. Toate câte a făcut şi a spus 
Mântuitorul a spus pentru cei ce-L as-
cultau, dar şi pentru noi toţi, pentru ca 
să luăm învăţătură din învăţătura Sa, din 
minunile Sale şi mai ales, din minunea 
Învierii Sale. În învăţătura Sa găsim 
răspunsul la întrebările „de unde venim 
şi unde mergem”, şi „ce rost avem aici 
pe pământ”. Viaţa noastră capătă sens, 
explicaţie şi lumină prin Înviere.

În prima zi a Sfi ntelor Paşti, seara, 
ne spune Sfântul Apostol şi Evanghe-
list Ioan, S-a arătat Iisus Hristos înviat 
ucenicilor Săi, care stăteau ascunşi de 
frica iudeilor, într-o cameră încuiată din 
Ierusalim şi le-a spus: Pace vouă! Pacea 
de care  vorbeşte acum Domnul, după 
înviere, nu înseamnă altceva decât o 
împăcare totală a cerului cu pământul 
şi implicit a lui Dumnezeu cu oame-
nii, dar evident nu cu toţi. Nu tot omul 
câştigă pacea cu Dumnezeu doar pentru 
că s-a jertfi t pentru el Hristos. Ar fi  o 
mare amăgire să crezi doar atât. Hristos 
ne oferă pacea Lui însă depinde doar 
de noi dacă ştim să ne bucurăm de ea. 
Condiţia adevăratei păci a anunţat-o 
îngerul la naşterea Pruncului, pacea lui 

Dumnezeu o primesc cu adevărat doar 
cei care reuşesc să devină bineplăcuţi 
Lui prin faptele cele bune.

I-a încredinţat apoi pe ucenici de În-
vierea Sa din morţi, arătându-le mâinile 
şi coasta străpunse de cuie şi suliţă pe 
cruce, iar prin cuvintele „Precum M-
a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi 
Eu pe voi”, (Ioan 20, 21), Domnul i-a 
trimis pe Apostoli la propovăduire, dân-
du-le misiunea să vestească Evanghelia 
mântuirii la toate neamurile pământului. 
Pentru că nimeni nu poate propovădui 
pe Hristos dacă nu este trimis de Dum-
nezeu şi dacă nu este întărit şi sfi nţit de 
harul Duhului Sfânt Mântuitorul „a su-
fl at asupra lor” Duh Sfânt, iar apoi le-a 
dat şi putere să ierte păcatele oamenilor, 
zicând: „Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi 
ierta păcatele, le vor fi  iertate şi cărora 
le veţi ţine vor fi  ţinute” (Ioan 20, 22-
23). Vedem însă cât de importantă este 
această propovăduire a Cuvântului 
înaintea oamenilor, din această primă 
poruncă pe care Mântuitorul a dat-o 
ucenicilor după înviere. Nu le-a spus 
nici să se roage, nici să postească, nici 
să facă milostenie, ci le-a poruncit să 
răspândească învăţătura Evangheliei, 
tocmai datorită importanţei cunoaşterii 
ei în vederea mântuirii. 
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PREDICA

Hristos lumina credinţei
Duminica a II-a după Paşti (A Sfântului Apostol Toma)

,,Şi fi ind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fi ind 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 sufl at 
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 fi ind 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  necred-
incios 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”. (Ioan 20, 19-31)
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Sfântul Apostol Toma, unul din cei 
doisprezece, cel numit Geamănul, nu 
era cu ei când a venit Iisus. El a rămas 
în religiozitatea populară ca ,,necredin-
ciosul”, dar, deşi Mântuitorul l-a mustrat 
pentru necredinţa lui vina lui cea mare 
a fost aceea de a nu fi  fost împreună cu 
ceilalţi Apostoli, fraţii săi, atunci când 
a venit Iisus. Când Toma este şi el cu 
Apostolii adunaţi laolaltă şi îl vede pe 
Iisus ajunge la mărturisirea credinţei în 
El.

Momentul cel mai impresionant al 
Evangheliei de astăzi este acela în care 
Toma, întâlnindu-L pe Mântuitorul în-
viat din morţi, a strigat: „Domnul meu 
şi Dumnezeul meu!” În acest strigăt se 
cuprind, bucuria fără margini că-L vede 
şi el pe Învăţătorul, aşa cum Îl văzuseră 
cu opt zile înainte ceilalţi ucenici, şi 
mărturisirea părerii de rău că s-a îndoit, 
vreme de o săptămână, de Cel Care le 
spusese în mai multe rânduri că, deşi va 
fi  omorât, va învia după trei zile.

Sfi nţii Părinţi spun că îndoiala lui 
Toma a fost o rânduială mai adâncă a 
purtării de grijă a lui Dumnezeu, anume 
că, lăsând pe acest Apostol să lipsească 
în prima zi când s-a arătat Apostolilor, 
lăsându-l să se frământe cu sufl etul între 
îndoială şi credinţă, să pregătească astfel 
o mărturie puternică, peste veacuri asu-
pra adevărului învierii, nu numai pentru 
a pune capăt îndoielii lui Toma, ci şi 
pentru a servi tuturor credincioşilor din 

toate timpurile şi din toate locurile te-
mei puternic pentru credinţa lor şi, prin 
aceasta, pentru mântuirea lor. „Fericiţi 
cei ce n-au văzut şi au crezut”. Tot 
Sfi nţii Părinţi, tâlcuind această întâm-
plare, observă că „ceea nu i s-a îngăduit 
Mariei Magdalena, oprită de a se atinge 
de Iisus, în ziua învierii, S-a îngăduit 
lui Toma”. Iar îndoiala lui Toma a rodit 
credinţă nezdruncinată pentru Toma şi 
pentru câţi vor crede în Iisus pe temeiul 
mărturiei acestuia. „Cela ce prin uşile 
încuiate a intrat la Sfi nţii Săi ucenici şi 
Apostoli şi pe Toma 1-a încredinţat pen-
tru a noastră mântuire” - se spune într-o 
rugăciune a zilei de azi, vrând să arate 
că atât îndoiala cât şi mărturia lui Toma 
a servit şi serveşte peste veacuri tuturor 
credincioşilor.

Simţim şi noi o asemănare între în-
doiala lui Toma şi îndoielile noastre, în-
tre frământările lui şi frământările noas-
tre? Fiecare dintre noi căutăm adevărul. 
Toma voia să se asigure că Hristos a 
înviat. Recunoscându-ne propriile în-
doieli, îl vom înţelege mai bine pe Toma 
şi frământările lui din ziua în care L-a 
văzut pe Mântuitorul Hristos murind, 
cu sentimentul că ceva s-a prăbuşit în 
sufl etul său. De aceea, vestea învierii 
a fost ceva peste aşteptările sale. El va 
fi  rostit în sinea sa: „Nu se poate! Nu-
mi vine să cred! Este prea mare această 
veste!”, apoi cu glas tare: „Dacă nu voi 
vedea în mâinile Lui semnul cuielor...” 
şi celelalte. Am trecut poate mulţi dintre 

noi, ca şi Toma, şi printr-o perioadă de 
îndoieli. Sfântul Maxim Mărturisitorul 
spune că „fi ecare simţire cu organul ei 
adică cu simţul ei, e rezervată, după fi re 
în mod principal, potrivit unei raţiuni 
mai tainice, unei puteri a sufl etului. Aşa, 
spun că simţirea văzului, slujeşte puterii 
înţelegătoare, adică minţii; cea a auzu-
lui, puterii cuvântătoare (raţionale); cea 
a mirosului, puterii irascibile; cea a gus-
tului, puterii poftitoare; cea pipăitului, 
puterii vitale. Şi simplu, ca să spun 
mai clar, vederea sau ochiul e icoana 
minţii, auzul sau urechea, a cuvântului 
(raţiunii); mirosul sau nasul e icoana 
iuţimii; gustul, a poftei; pipăitul, a vieţii. 
Sufl etul e purtat şi condus de acestea 
prin puterile sale, după legea lui Dum-
nezeu, Care toate le-a făcut înţelept, în 
chip variat, îndreptate spre cele sensi-
bile; şi dacă se foloseşte bine de simţuri 
prin puterile sale, culegând raţiunile de 
tot felul ale lucrurilor şi mută în sine tot 
ce se vede, în care Se ascunde Dum-
nezeu, pe Care îl propovăduieşte în 
tăcere, creează şi el prin liberă alegere 
în cugetare o lume preafrumoasă şi 
duhovnicească. În scopul acesta uneşte 
între ele cele patru virtuţi generale, ca pe 
nişte elemente spre închegarea lumii ce 
se alcătuieşte din ele în chip inteligibil 
prin Duh. Iar fi ecare virtute se naşte prin 
împletirea unei puteri a sufl etului cu 
simţurile. Astfel, prudenţa (chibzuinţa) 
din lucrarea cunoscătoare şi pricepută a 
puterii înţelegătoare şi raţionale, este în 

împletire cu simţirea văzului şi auzului, 
aplicată la cele sensibile proprii acestora; 
bărbăţia, din împletirea iuţimii cu miro-
sul sau cu nasul, în care sălăşluieşte cum 
spun unii, duhul irascibil şi aplicarea 
lucrării, ce rezultă din această îmbinare 
în mod egal (fără aprinderi şi potoliri), 
la domeniul sensibil corespunzător; 
cumpătarea, din întrebuinţarea moderată 
a puterii poftitoare unite cu simţirea 
gustului, în aplicarea la domeniul sen-
sibil propriu; dreptatea, din distribuirea 
ordonată şi armonioasă a puterii vitale în 
acţiune, prin simţul pipăitului, în toate şi 
în jurul tuturor celor sensibile” (Sfântul 
Maxim Mărturisitorul, Ambigua, trad. 
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura In-
stitutului Biblic şi de Misiune al Biseri-
cii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006, 
pp. 326-328). 

Chiar dacă prezenţa lui Dumnezeu 
în Iisus Hristos e legată de concretul 
istoric, de concretul uman, totuşi nu-
L vede, nu-L aude, nu-L atinge şi nu-
L simte pe Iisus Hristos decât acela 
ale cărui simţuri spirituale au redeve-
nit vii. Numai acela Îl percepe ca Lu-
mina cea adevărată, ca drept Cuvântul 
Tatălui. Ceea ce vrea Dumnezeu să ne 
arate prin Întrupare, Patimi, Moarte, 
Îngropare şi Înviere nu poate fi  văzut 
fără credinţă. Dumnezeu nu e cunos-
cut decât prin Dumnezeu, Cel care ne 
dă harul credinţei: „Întru Lumina Ta 
vom vedea Lumină” (Psalmul. 35, 9). 
Amin.

Hristos lumina credinţei
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(Ioan 20, 19) „Şi fi ind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii 
(duminica), şi uşile fi ind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii 
de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace 
vouă!”

Probabil că atunci când ucenicii au auzit aceste lucruri de la 
Maria, fi e n-au crezut-o, fi e dacă au făcut-o, ar fi  spus că Hristos 
nu i-ar fi  considerat vrednici de o asemenea viziune, chiar dacă 
El le promisese că-i va întâlni în Galilea. De s-a întâmplat aceas-
ta, Hristos nu a mai lăsat nici o singură zi să treacă pentru ca ei 
să nu mai stăruie asupra acestei idei şi să devină neliniştiţi. Mai 
degrabă, i-a adus la o stare de dorinţă puternică prin conştiinţa 
că El a înviat şi prin ceea ce ei au auzit de la femei. Şi când ei 
erau însetaţi să-L vadă şi le era frică mare (care îndeosebi le-a 
făcut tânjirea mai mare), El atunci, când era seară, S-a arătat pe 
Sine înaintea lor. Şi a făcut aceasta într-un mod minunat.
De ce a apărut în timpul serii? Probabil pentru că atunci ei erau 
deosebit de înfricoşaţi.

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan 
86, 2)

Atingându-L pe Hristos, el strigă: Domnul meu şi Dumnezeul 
meu! Iisus îi spune: Pentru că M-ai văzut, Tomo, ai crezut. Pavel, 
însă, zice: Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea 
lucrurilor celor nevăzute. Este clar, atunci, că prin credinţă se dove-
desc cele ce nu se pot vedea. Ceea ce se vede dă cunoaştere, nu 
credinţă. Atunci, de ce i se spune lui Toma: Pentru că M-ai văzut ai 
crezut? Pentru că ceea ce vede şi ceea ce crede sunt realităţi difer-
ite. Dumnezeu nu poate fi  văzut de către muritori. Toma a văzut 
un Om, pe Care L-a mărturisit Dumnezeu. Vederea l-a condus la 
credinţă; privindu-L pe Cel ce este om adevărat, el strigă că Acesta 
este Dumnezeu, Dumnezeul care nu poate fi  văzut” (Omilia 26, 
7-9).

Iată că această îndoială onestă a lui Toma produce până la urmă 
un spectaculos avans în credinţă. Credinţa autentică este rareori 
neînsoţită de întrebări, de lupte lăuntrice, de o căutare înfrigurată 
a adevărului. Această îndoială ne învaţă să rămânem smeriţi, să 
învăţăm şi să creştem. Căci fără aceste întrebări vom rămâne prun-
ci în credinţă.

Sfântul Apostol Toma: îndoiala care 
hrăneşte credinţa
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A venit şi m-a îmbrăţişat. Ar 
putea să-mi fi e mamă – şi ex-
act aşa m-a privit şi mi-a vor-
bit acum. Mi-a urat să reuşesc 
să păstrez întotdeauna aprinsă 
căndeluţa din sufl et. Şi mi-a 
spus cu atâta naturaleţe şi drag 
„Vă iubesc!” încât, dacă mi s-ar 
fi  adresat cu „tu”, chiar că m-aş 
fi  simţit ca-n braţele mamei!

Nu ne cunoaştem decât din 
vedere – şi, totuşi, mi-a pur-
tat de grijă şi mi-a oferit un 
minunat dar, înaintea începe-
rii deniei din Sfânta şi Marea 
Marţi. A cuprins atât de multe 
într-o îmbrăţişare, încât m-a 
emoţionat.

A început slujba şi aud în-
demnul: „Pe Mirele, fraţilor, să-
L iubim, candelele noastre să le 
îngrijim, în virtuţi strălucind şi 
în credinţă dreaptă”. Am tresărit 
şi-am înţeles şi mai în profunz-
ime urarea de mai înainte. Şi chi-
ar mi-am dorit să îngenunchez, 
să mă rog mai conştient pentru 
mine, pentru acea doamnă, pen-
tru noi toţi – să ajungem să ne 
învrednicim să primim cunună 
nestricăcioasă.

Să ne păstrăm cu toţii 
aprinsă căndeluţa din sufl et, să 
luminăm şi să ne luminăm din 
iubire pentru Dumnezeu şi pen-
tru aproapele. Mă întristez… 
tocmai se rosteşte că Iuda „a 
căzut din lumină, primind în-
tunericul” şi conştientizez cât 
de fragilă ne este căndeluţa. 
Cât de fragile ne sunt iubirile. 
Cât de tare ne entuziasmăm, cât 
de inconştient ne purtăm, cât 
de puternici ne credem şi cât 
de mici suntem… Cât de mult 

avem nevoie de a face fi ec-
are pas cu Hristos, cât de mult 
avem nevoie de îmbrăţişările 
celor din jur şi, mai ales, de 
îmbrăţişarea Lui! Nevinovat 
fi ind, a primit să se aşeze cu 
Trupul pe Cruce pentru noi 
şi să-Şi întindă mâinile spre 
noi –  în cea mai mare şi mai 
plină de iubire îmbrăţişare! Oa-
menii ne îmbrăţişează. El ne 
îmbrăţişează! Dar noi? Noi sun-
tem dispuşi a primi îmbrăţişarea 
şi a arde smerit, cu recunoştinţă, 
cu iubire multă?...

Începe citirea Sfi ntei Evan-
ghelii. Mă cutremur. Vai, nouă, 
fecioare neînţelepte! Vai, nouă, 
farisei şi cărturari! Vai, nouă, 
nebuni şi orbi! Vai, nouă, şerpi 
şi pui de năpârci! Cât de mult ne 
complicăm viaţa şi cât ne mult 
ne înălţăm inutil şi ne mândrim! 
Cât ne mult ne mai place să 
comentăm candelele altora – şi 
eventual să sufl ăm batjocoritor 
spre ele! Vai, nouă, celor ce nu 
reuşim să ne păstrăm judecata 
curată, mila şi credinţa! Vai, 
nouă, celor ce nu ne mai oprim 
din goana vieţii nici măcar pen-
tru o îmbrăţişare! Vai, nouă, 
celor ce ne îngropăm sau ne 
împrăştiem talanţii, în făţărnicia 
şi-n fărădelegile noastre!

În loc să lucrăm la înmulţirea 
talanţilor şi la păstrarea uleiului 
din candele, de cele mai multe 
ori ne risipim şi tânjim spre ave-
ri trecătoare. Nu ne desfacem 
mâinile într-o îmbrăţişare de iu-
bire, de teamă c-am pierde vreo 
pradă. Nu înţelegem că ceea ce-
i cu adevărat al nostru e liber, 
nu fuge de lângă noi, şi nici nu 

trebuie ţinut în lanţuri…
Cum de nu ne gândim la cea-

sul sfârşitului? Cum preferăm 
să ne zbatem în lăcomiile şi-n 
egoismul nostru, cum nu ne 
temem de tăiere precum smo-
chinul cele neroditor? Cum n-
avem conştiinţa dezastrului pe 
care-l vedem şi-l judecăm la alţii 
– dar pe care nu-l simţim că ne 
îmbrăţişează, că-l îmbrăţişăm… 
riscând să rămânem afară din 
cămara lui Hristos? Cum ne 
prezentăm în rol de fecioare 
înţelepte, crezând că putem fi  
bine noi, de unii singuri, fără 
a lumina în jur, fără a oferi şi 
celor de lângă noi fl acără de 
iubire, de milostenie, de drag? 
Unde ne păstrăm averile şi cum 
ne caracterizăm talanţii?

Ce înţelegem din viaţa 
noastră, fără a lucra activ în 
ea? Fără a iubi? Fără a cădea la 
picioarele Mântuitorului? Fără 
a ne bucura de-o îmbrăţişare, 
fără a oferi bucuria unei îm-
brăţişări?...

Sunt atât de multe şi de ai-
uritoare întrebările. Puse fără 
discernământ, în cascadă şi 
fără a mai aştepta răspuns, ele 
obosesc peste măsură. Şi-atun-
ci simt nevoia să mă opresc. Şi 
să mă liniştesc. Uneori chiar 
nu mai pot. Mă încredinţez cu 
totul Domnului şi adorm într-
o îmbrăţişare. A Lui şi a lumii. 
„Iată, Mirele vine în miezul 
nopţii…”. Iar eu mă rog să nu 
fi e încă timpul… Simt atâta 
oboseală. Şi parcă nici nu mai 
ştiu dacă e aprinsă căndeluţa de 
la mine din sufl et.

(doxologia.ro)

Întrebări născute dintr-o îmbrăţişare
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,,Sărbătoare a sărbătorilor”, Învierea 
dă un sens morţii lui Iisus pe cruce. Ea 
explică tot ceea ce precede şi tot ceea ce 
urmează. Fără ea, viaţa creştinului pierde 
orice sens. ,,Dacă Hristos n-a înviat, 
zadarnică este atunci propovăduirea 
noastră, zadarnică-i credinţa voastră…
şi noi suntem mai de plâns decât toţi 
oamenii” ne spune Sfântul apostolul 
Pavel (I Corinteni 15, 14-19).

Icoanele Învierii nu sunt numai o 
comemorare a zilei în care s-a petrecut 
istoric evenimentul Învierii lui Hristos, 
ci sunt şi prefigurarea vieţii veşnice 
viitoare a făpturii renăscute ceea ce 
Biserica numeşte a opta zi a creaţiei. 
(Leonid Uspensky, Vladimir Lossky, 
Călăuziri în lumea icoanei, Editura 
Sophia, Bucureşti, 2003, p. 205). În 
iconografia ortodoxă, momentul în sine 
al învierii nu este descris cu exactitate, 
nici nu ni se spune cum s-a produs, 
deci rezultă că nici icoana nu o arată, 
devenind inaccesibilă oricărei percepţii. 
De aceea sunt două reprezentări care 
corespund cu acelaşi eveniment. Una 
precedă momentul Învierii cu trupul 
fiind cea a „pogorârii la iad” şi cea 
de-a doua care a urmat momentul este 
„venirea mironosiţelor de dimineaţă la 
mormânt” amândouă completându-se 
cu icoanele arătărilor de după Înviere.

În cele ce urmează v-om vorbi pe 
scurt despre icoana „Arătării lui Toma” 
sau „Încredinţarea lui Toma”. Sfântul 
Apostol Toma, nu a fost de faţă la prima 
arătare a Domnului iar când aflase de la 
ucenicii că i-a vizitat Învăţătorul, el le-
a răspuns că nu va crede până ce nu va 
pune degetul său în semnul cuielor Lui 
Iisus şi mâna sa în coasta Lui. Această 
arătare a fost făcută special pentru a-
l convinge pe Toma, semn că Iisus îl 
preţuia, dar şi pentru că, la Cina cea de 
Taină, spusese despre ucenicii Săi (Ioan, 
17), că pe nici unul nu l-a pierdut decât 
pe fiul pierzării. 

Există o accepţiune distorsionată, 
generalizată în cazul lui Toma, ca 
să-l socotim pe el ca prototip al ne-
credinciosului, pentru că spusese, când 
ucenicii l-au anunţat că au văzut pe 
Domnul - că el nu va crede până nu va 
pune degetul. Trebuie să înţelegem că el 
a fost anunţat de ucenici, nu Domnul i 
s-a arătat. El  poartă „imaginea omului �������������� 
modern care nu crede până nu vede, 
totodată inspirând o icoană pascală 
care aminteşte cu fidelitate de scena 
evanghelică a întâlnirii cu ucenicii, 
simbolizată de clădirile din jur” 

(Michael Quenot, Învierea şi icoana, 
Editura Christiana, Bucureşti, 1999, p. 
128). Ca să înţelegem mai bine starea 
Sfinţilor Apostoli, menţionăm că atunci 
când femeile mironosiţe i-au anunţat pe 
ucenici că l-au întâlnit pe Domnul în 
grădina mormântului şi că El era viu, 
nu le-au crezut, ci au socotit zicerea 
lor o aiureală; când Maria Magdalena 
vine şi le spune că a vorbit cu Domnul 
la mormânt şi că era viu, toţi au zis că 
este halucinaţia unei femei doborâte de 
durere. Numai Petru şi Ioan au alergat la 
mormânt, dar nu pentru că ei crezuseră, 
ci pentru idea: Dar dacă… ?!

Icoana ne înfăţişează o casă şi 
înăuntru apostolii cu Mântuitorul în 
mijloc intrat în odaia unde erau adunaţi. 
Hristos are mâna dreaptă ridicată care ne 
arată chemarea să-I pipăie rănile, iar cu 
cea stângă trăgându-şi îmbrăcămintea, 
îşi dezgoleşte rana coastei din dreapta. 
În faţa Lui stă Toma care arată spre 
coastă cu mâna dreaptă, dar nu o atinge. 
Mâna stângă fie arată spre Hristos fie 
în alte icoane întinde spre Hristos un 
pergament pe care sunt scrise cuvintele 
sale: „Domnul meu şi Dumnezeul 
meu” (Ioan 20, 28), recunoscându-L 
cu cele două firi ale Sale omenească şi 
dumnezeiască. Mâinile Sfântului Toma 
sunt întinse spre Hristos precum preotul 
întinde mâinile la Sfânta Liturghie, la 
prefacerea darurilor, când arată spre 
potir. Sfinţii Apostoli împrejurul acestui 
eveniment se minunează. (Dionisie 
din Furna, Erminia picturii bizantine, 
Editura Sofia, Bucureşti, 2000, p. 118). 
Uimirea de pe chipurile apostolilor 
survine ca urmare a înţelegerii că pe ei 

Hristos i-a chemat să-L pipăie şi n-au 
crezut; I-au dat să mănânce şi abia atunci 
au crezut. A venit Iisus pentru Toma şi 
L-a chemat să-I pipăie rănile, dar Toma 
nu a pipăit, ci a crezut mărturisind. 

Toma este omul raţional care 
are nevoie de dovezi, dar nu atât de 
amănunţite cum i-au cerut apostolii lui 
Iisus. Toma nu era un necredincios, ci 
un om care avea nevoie numai de o mică 
dovadă, pentru a se arunca în marele 
întuneric al cunoaşterii lui Dumnezeu, 
pentru care va merge până la moarte.  
Urma cuielor, rana produsă în coastă 
Sa de către suliţă, urmele tuturor 
chinurilor îndurate în timpul patimilor 
toate dovedesc firea divino-umană 
a lui Hristos mărturisită de întreaga 
compoziţie a icoanei.

Chemarea lui Toma, înfăţişată prin 
gestul mâinii drepte a lui Hristos re-
liefează cuvintele că „nimeni nu poate 
vine la Mine fără a fi mai întâi atras 
de Tatăl Meu”. (Ioan 6, 44) De aceea 
nu venim la Dumnezeu dacă Iisus nu 
ne cheamă pe nume, pe fiecare. Odată 
chemaţi, reacţia noastră poate fi ca a 
Mariei, ne aruncăm la picioarele Lui, 
sau ca a lui Iuda, ne ducem la pierzare. 
Chemată pe nume, Maria L-a recunoscut 
şi L-a numit Rabuni; Chemat, Toma a 
răspuns: „Domnul meu şi Dumnezeul 
meu”. Fiecare suntem atraşi/chemaţi de 
Iisus, pe multe căi, până ce mintea ni se 
luminează, înţelegem chemarea şi ne 
aruncăm la picioarele Lui.

La arătarea către ucenici, Iisus a 
mâncat peşte şi un fagure de miere 
pentru a-i convinge că nu era un strigoi, 
deşi îl pipăiseră. În tot Orientul, până 

astăzi (şi în unele locuri în ţara noastră), 
există superstiţia adânc înrădăcinată că 
un strigoi sau diavol te poate înşela cu 
un trup aparent din carne şi oase, dar 
ceea ce spiritul nu poate face este să 
mănânce. Iisus le-a spulberat această 
îndoială mâncând. 

„Încetineala cu care au crezut 
ucenicii în Învierea Domnului a fost 
poate o slăbiciune din partea lor; dar, 
mai mult, ia a fost puterea noastră. Ca 
răspuns la îndoielile lor ei au primit 
numeroase dovezi ale Învierii: şi când 
luăm cunoştinţă de ele putem spune că 
îndoielile Apostolilor sunt pentru noi 
ocazia de a ne întări credinţa. Maria 
Magdalena care a crezut imediat, ne 
este mai puţin de folos decât Toma, care 
a rezistat mai mult timp. Căci îndoiala 
sa la făcut să atingă urmele lui Hristos 
vindecând prin aceasta rana îndoielii 
din inima noastră.” (Sfântul Grigorie cel 
Mare, Omilia 29, Patrologia Latina, 76, 
1213-1216).

Tot Vechiul Testament este orientat 
spre venirea lui Hristos. Întruparea Fiului 
lui Dumnezeu şi Învierea sunt împlinirea 
finală a acestei tendinţe spre Hristos. Ele 
scot în evidenţă prezenţa lui Dumnezeu 
în centrul istoriei, iluminând totul: „Nu 
te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe 
urmă. şi Cel ce sunt viu. Am fost mort 
şi, iată, sunt viu, în vecii vecilor şi am 
cheile morţii şi ale iadului” (Apocalipsa 
1, 17—18). Ca şi în icoană, Hristos 
coboară în adâncul fiinţei noastre şi ne 
smulge din îndoială şi din întunericul 
necredinţei. Integrarea în Cel răstignit şi 
înviat implică faptul că „ne-am îngropat 
împreună cu El prin botez în moartea 
Sa” (Coloseni 2, 12). 

Punct de referinţă în viaţa creştină, 
Învierea lui Iisus Hristos, Fiul Lui 
Dumnezeu iluminează fiecare moment 
şi fiecare aspect al acesteia. Prin Înviere, 
cele mai simple fapte de viaţă, fie că este 
vorba de a bea sau de a mânca, de a ne trezi 
dimineaţa sau de a ne culca, chiar faptul 
de a trăi, devin conexe transfigurării şi 
îşi regăsesc în cult sensul lor profund, 
din cauza integrării icoanei în misterul 
liturgic, Icoanele arătărilor lui Hristos ni 
se înfăţişează de o bogăţie extraordinară 
pentru înţelegerea Tainei Învierii şi a 
trăirii credinţei în Mântuitorul Iisus 
Hristos înviat, a cărui lumină preface 
noaptea pascală în „Ospăţ al bucuriei” şi 
în „Sărbătoare a întâlnirii”. 

Sorin Gheorghe SĂPLĂCAN

Icoana încredinţării lui Toma

Cel ce va răbda până la sfârşit se va mântui
Zis-a Domnul: „Cel ce va răbda până 
la sfârşit, acela se va mântui” (Matei 24, 
13). Iar răbdarea este îmbinarea tuturor 
virtuţilor. Căci niciuna dintre virtuţi nu 
stă fără ea. Deoarece „tot cel ce se înto-
arce înapoi nu este vrednic de Împărăţia 
Cerurilor” (Luca 9, 62). Chiar dacă i se 
pare cuiva că se împărtăşeşte de toate 
virtuţile, dacă nu va răbda până la sfârşit 
şi nu se va izbăvi de cursele diavolului, 
nu este vrednic să ajungă în Împărăţia 
Cerurilor. Fiindcă şi cei ce au luat arvu-
na au nevoie de răbdare, ca să primească 
răsplata desăvârşită în veacul viitor.

În toată ştiinţa şi cunoştinţa este 
nevoie de răbdare. Şi pe drept cuvânt. 
Pentru că nici lucrurile cele sensibile nu 
se fac fără ea, iar dacă i s-a făcut cuiva 
vreunul dintre ele, are nevoie de răbdare 
ca să-i rămână ceea ce i s-a făcut. Şi 
simplu grăind, tot lucrul înainte de a se 
face, prin ce se face şi odată făcut, prin 
ea rămâne şi fără de ea nu stă, nici nu se 
desăvârşeşte. Pentru că dacă este bun, ea 
îl prilejuieşte şi îl păzeşte; iar dacă este 
rău, ea dă uşurare şi tărie de suflet şi nu 
lasă pe cel ispitit să fie strâmtorat de 
descurajare, care este arvuna gheenei. 

Ea are puterea să omoare deznădejdea, 
care omoară sufletul. Ea învaţă sufl-
etul să se mângâie şi să nu slăbească de 
mulţimea războaielor şi a necazurilor. 
Pe ea neavând-o Iuda, a găsit moartea 
cea îndoită, ca un lipsit de experienţa 
războiului. Pe ea având-o fruntaşul Petru, 
deşi a căzut, dar ca un cercat în război a 
biruit pe diavolul care-l doborâse. Pe ea 
aflând-o monahul acela care a căzut în 
curvie, a biruit pe cel ce l-a biruit, nesu-
punându-se gândului deznădejdii care-l 
împingea să părăsească chilia şi pus-
tiul, ci cu răbdare zicând către gânduri: 

n-am păcătuit şi iarăşi zic vouă n-am 
păcătuit.

O dumnezeiască înţelepciune şi răbdare 
a viteazului bărbat! Această fericită virtute 
l-a desăvârşit pe Iov şi toate bunătăţile lui 
cele dintâi. Căci numai puţin dacă ar fi 
slăbit în ea, dreptul ar fi pierdut toate cele 
dintâi. Dar cel ce cunoştea răbdarea lui, a 
îngăduit bătaia spre desăvârşirea lui şi spre 
folosul multora.

(Sfântul Petru Damaschinul, Filocalia, vol V, 
„Învăţături duhovniceşti”, cuv. 5, Editura Hu-
manitas, Bucureşti, 2009 p. 204-205)
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ŞTIRI

Credinţa noastră, învăţătura Bisericii noastre este că Domnul 
Hristos a ieşit din mormânt prin piatra mormântului, şi tot aşa a 
intrat şi la ucenicii Săi, uşile fi ind încuiate şi l-a încredinţat pe 
Sfântul Apostol Toma, zicându-i cuvintele acestea pe care să nu 
le uităm niciodată: „Nu fi  necredincios, ci credincios!” Atunci 
Sfântul Apostol Toma, sub puterea Domnului Hristos, prin puterea 
Domnului Hristos s-a încredinţat şi a zis: „Domnul meu şi Dum-
nezeul meu!” Au izbucnit din sufl etul lui aceste cuvinte, şi Sfântul 
Apostol Toma, a fost învrednicit de Domnul Hristos să audă şi 
cuvintele: „Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei ce n-au 
văzut şi au crezut!” (Ioan 20, 29)

Deci cine sunt fericiţi? Ştiţi cine, cei ce cred, cei ce cred în Dum-
nezeu, aceia sunt oameni fericiţi. Şi dacă crede cineva în Dumnezeu 
şi nu este fericit, să ştie că nu crede în Dumnezeu sau în orice caz 
nu crede destul. Credinţa în Dumnezeu este izvor de fericire. Cine 
crede în Domnul Hristos aşa cum a crezut şi Sfântul Apostol Toma, 
zice şi el din tot sufl etul, nu pentru că l-a-nvăţat cineva, nu pentru 
că este scris undeva, zice: „Domnul meu, şi Dumnezeul meu!”, iar 
aceasta aduce în sufl etul său fericire şi-i un om fericit, cum a fost 
Sfântul Apostol Toma care s-a bucurat de prezenţa Domnului Hris-
tos aşa cum s-au bucurat şi ceilalţi ucenici.

(Părintele Teofi l Părăian, Lumini de gând, Editura Antim, 1997, pp. 116-117)

Lumea creată conform revelaţiei scrip-
turistice se împarte în lumea nevăzută 
şi lumea văzută. Isaac afi rmă. „În 
ziua cea dintâi au fost zidite şapte fi ri 
înţelegătoare în tăcere şi cu glas, ceea 
ce este lumina. În ziua a doua tăria. În 
ziua a treia a adunat Dumnezeu apele şi 
a făcut să odrăslească plantele. În ziua 
a patra a împărţit lumina. În a cincea, 
păsările, reptilele şi peştii. În a şasea, 
animalele şi pe om.”

Sfântul Isaac împarte lumea înge-
rească în nouă cete cu trei trepte. Pe 
prima treaptă sunt: Scaunele cele mari, 
înalte şi preasfi nte. Heruvimii cei cu 
ochi mulţi şi Serafi mii cu câte şase 
aripi. Pe a doua treaptă sunt: Domni-
ile, Puterile şi Stăpâniile. Pe treapta 
a treia sunt: Începătoriile, Arhanghe-
lii şi Îngerii. Despre fi ecare el afi rmă: 
Serafi miii sunt cei fi erbinţi şi arzători. 
Heruvimii sunt cei cu multe cunoştinţe 
şi cu înţelepciune, Scaunele sunt cei ce 
primesc şi odihnesc în ei pe Dumne-
zeu. Scaunele mai înseamnă cei cinstiţi. 
Domniile sunt cei ce au stăpânire peste 
orice împărăţie. Începătoriile sunt cei ce 
cârmuiesc văzduhul. Stăpâniile sunt cei 
ce stăpânesc peste neamuri şi peste tot 

omul. Puterile sunt cele tari în putere şi 
înfricoşaţi la vedere. Serafi mii sunt cei 
ce sfi nţesc. Heruvimii sunt cei ce poartă. 
Arhanghelii sunt păzitorii plini de veg-
he. Îngerii sunt cei trimişi.

Îngerii sunt creaţi din nimic şi se 
aseamănă cu Dumnezeu. „Căci Cel ce 
este, Creatorul mai presus de toate, a 
aşezat în ele o icoană asemănătoare Lui, 
pe cât e cu putinţă acest lucru.” Înge-
rii contemplă mereu uimiţi tainele lui 
Dumnezeu.

Demonii sunt „foarte spurcaţi şi 
datorită păcătoşeniei lor, nu pot vedea 
cetele îngereşti care sunt deasupra lor.” 
Demonii fi ind purtători de întuneric nu 
primesc lumina dumnezeiască.  Ei nu 
pot face rău omului decât cu îngăduinţa 
lui Dumnezeu, chiar dacă doresc să 
corupă şi să nimicească pe fi ecare om. 
Prin urmare dacă ne alipim de Dumne-
zeu zi şi noapte, El nu îngăduie demo-
nilor, animalelor sălbatice sau reptilelor 
să ne facă rău, „ci ele stau în faţa noastră 
cu totul paşnice, slujind voii lui Dumne-
zeu.” Dacă ne alipim de păcat, „Dum-
nezeu porunceşte unuia dintre demoni 
ca printr-un mijloc sau altul, să nu ne 
pierdem şi să nu ne îndepărtăm de El.” 

spunea Sfântul Isaac Sirul.
Lumea nevăzută şi lumea văzută este 

creată pentru a preamări slava şi puterea 
lui Dumnezeu şi să dea mărturie despre 
atotputernicia lui Dumnezeu. Lumea 
văzută a fost creată ca un templu măreţ 
ce descoperă şi oglindeşte frumuseţea 
dumnezeirii.

Cosmologia, asemeni concepţiilor 
ştiinţifi ce: pământul e aşternut picio-
arelor Sale iar cerul „boltă”, al doilea 
cer e aşezat ca o „roată lipită de cel 
dintâi”, oceanul împrejmuieşte cerul 
şi pământul, „ca un brâu” şi înlăuntrul 
acestor munţi, ocupând o jumătate şi un 
pătrar din pământul uscat.

Omul a fost creat şi el ca un tem-
plu al lui Dumnezeu în care Dumne-
zeu să se sălăşluiască. Fiecare om este 
înzestrat cu „cinci daruri de o măreţie 
neasemănată: viaţa, simţurile, raţiunea, 
voinţa liberă şi autoritatea.” Fiinţa 
omenească după Sfântul Isaac este 
alcătuită din: duh, sufl et şi trup. Sufl etul 
are şi el trei componente: dorinţă, râvnă 
şi raţiune. Iisus Hristos prin întruparea 
Sa, îndumnezeieşte fi rea omenească. 
Păcatul şi patimile aparţin fi rii omului 
după cădere. Întruparea Fiului lui Dum-

nezeu care este una din temele cheie ale 
Sfântului Isaac, îl ajută pe om să iasă 
din starea de cădere, şi este momentul 
în care iubirea lui Dumnezeu pentru oa-
meni se dezvăluie în cel mai înalt grad, 
este momentul în care omul trebuie să 
răspundă cu iubirea lui, la iubirea lui 
Dumnezeu.

Calea spre Dumnezeu în Noul Testa-
ment a fost deschisă prin Iisus Hristos. 
Iisus s-a răstignit pe cruce ca lumea să 
simtă iubirea lui Dumnezeu faţă de oa-
meni: „Căci aşa a iubit Dumnezeu  lumea, 
încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a 
dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci 
să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3, 16).

În concluzie Dumnezeu putea mân-
tui neamul omenesc şi altfel, dar El a 
vrut ca oamenii să vadă iubirea Lui faţă 
de ei.

Prin urmare: Slavă Ţie Doamne! „Tu 
care ai dat lumii comorile Tale. Dacă pe 
Unul-Născutul Tău, Care e în sânul Tău 
şi pe tronul slavei Tale, L-ai dat spre fo-
losul tuturor, ce lucru mai ai pe care să 
nu-l fi  dat creaţiei Tale? Lumea s-a ames-
tecat cu Dumnezeu: creaţie şi Creator a 
ajuns una.”

Prof. Amalia STANA

„Fericiţi cei ce n-au văzut şi 
au crezut!” Acestea sunt cuvin-
tele Domnului şi Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos îndreptate 
către Toma şi ceilalţi Apostoli 
în Duminica de după Slăvita 
Sa Înviere şi se adresează tu-
turor creştinilor care în cei 
două mii de ani de istorie a 
credinţei în Iisus Hristos ca 
Mântuitor al lumii au crezut 
şi L-au mărturisit ca Domn şi 
Dumnezeu. Consemnarea din 
Evanghelia după Ioan a cazului 
necredinţei şi încredinţării lui 
Toma prin arătarea Domnului 
după Învierea Sa este o taină a 
credinţei pe care nu o desluşim 
decât în fericirea adresată nouă 
de către Hristos celor care nu 
am văzut şi am crezut. Integrar-
ea noastră în această fericire 
rostită de Domnul nostru Iisus 
Hristos se face prin credinţa 
noastră înmănuncheată atât 
cognitiv, cât şi spiritual în re-
alitatea de nezdruncinat a În-
vierii Domnului. Fericiţi cei ce 
cred fără să fi  văzut se referă la 
credinţa în adevărul absolut al 
Învierii care coboară în sufl etul 
omului. Acesta o primeşte prin 
credinţă, fără a fi  nevoie să se 
încredinţeze ca şi Toma prin 
atingerea stigmatelor Dom-
nului. Fundamentul credinţei 
noastre creştine este Învierea 
lui Hristos, este cheia de boltă 
a mărturisirii de credinţă orto-
doxe.

Prin credinţa noastră în În-

viere ni se întăreşte nădejdea 
că fericirea cerească este un 
adevăr, că toate cele nevăzute, 
despre care ne vorbeşte Hristos 
Domnul, sunt adevărate. De 
aceea credinţa este încredinţarea 
absolută în existenţa lui Dum-
nezeu, Care Se arată în viaţa 
noastră prin mărturisire şi îm-
plinire a poruncilor Lui. Având 
credinţă în Dumnezeu, avem 
certitudinea vieţii veşnice pe 
care ne-au adus-o Jertfa şi În-
vierea lui Hristos.

Pentru noi cuvintele Mân-
tuitorului „Fericiţi cei ce n-
au văzut şi au crezut!” sunt o 
garanţie că având credinţă în 
Dumnezeu suntem pe calea 
mântuirii şi la capătul urcuşului 
nostru duhovnicesc ne aşteaptă 
bucuria şi fericirea veşnică, de-
oarece Hristos S-a întrupat, S-a 
născut, ne-a vestit Evanghelia, 

S-a răstignit, a murit, a înviat şi 
S-a înălţat la cer pentru ca noi 
să ne mântuim.

Principalul scop al vieţii no-
astre este mântuirea, orice om 
având posibilitatea mântuirii, 
căci Dumnezeu „voieşte ca toţi 
oamenii să se mântuiască şi la 
cunoştinţa adevărului să vină” 
(1 Tim. 2, 4).

Obiectivul existenţei creştine 
în lume este dobândirea vieţii 
veşnice şi sălăşluirea cu sfi nţii 
în Rai. Fără atingerea acestui 
deziderat, existenţa creştinului 
este lipsită de sens şi conţinut. 
Scopul vieţii noastre este mân-
tuirea, adică viaţa veşnică de 
care ne-a făcut părtaşi Hristos 
Domnul prin Învierea Sa.

(ziarullumina.ro)

Taina credinţei, mântuirea

Creaţie şi întrupare la Sfântul Isaac Sirul

(Ioan 20, 28) „A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dum-
nezeul meu!”

Când Toma a atins trupul Mântuitorului, spunând Dom-
nul meu şi Dumnezeul meu, a crezut cu adevărat că L-a 
atins pe Dumnezeu. Pentru că ei toţi au mărturisit un sin-
gur Hristos, astfel încât să nu-L facă doi.
Aşadar, tu îl crezi pe Toma? Şi crezi în acest fel că Iisus 
Hristos, Domnul a toate, Singurul Născut şi în acelaşi 
timp primul născut, este Ziditorul tuturor lucrurilor şi 
Mântuitorul lumii şi că aceeaşi persoană este în primul 
rând Ziditorul lumii întregi şi după aceea Mântuitorul lu-
mii întregi?
(Sfântul Ioan Casian, La Întruparea Domnului împotriva lui 
Nestorie 6. 19)

Credinţa în Dumnezeu este izvor de fericire


