
 
“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul 
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu 

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 

Numărul 111 (2016), Duminica a 2-a după Paşti                                                       
(a Sfântului Apostol Toma)  

Evanghelia: Ioan 20, 19-31* 
 

Î n vremea aceea fiind seară în acea zi de'ntâi a săptămânii, şi uşile fiind 
încuiate acolo unde ucenicii erau adunaţi 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! Aşa cum Tatăl M'a trimis pe Mine, 
tot astfel şi Eu vă trimit pe voi“. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi          
le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!, cărora le veţi ierta păcatele, li se vor ierta; 
cărora le veţi ţine, ţinute vor fi“.  

    Dar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei 
când a venit Iisus. Deci i-au zis ceilalţi ucenici: „L-am văzut pe Domnul!“ 
Dar el le-a zis: „Dacă nu voi vedea eu în mâinile Lui semnul cuielor şi 
dacă nu-mi voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu-mi voi  pu-
ne mâna mea în coasta Lui, nu voi crede“. Şi, după opt zile, ucenicii Săi 
erau iarăşi înlăuntru, şi Toma împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile  fiind 
încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: „Pace vouă!“ Apoi i-a zis lui Toma: 
„Adu-ţi degetul tău încoace; şi vezi mâinile Mele; şi adu-ţi mâna ta şi            
pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios!“ Răspunzând 
Toma, I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!“ Iisus i-a zis: „Pentru că 
M'ai văzut, ai crezut; fericiţi cei ce au crezut fără să fi văzut!“  

    Şi încă multe alte minuni a făcut Iisus în faţa ucenicilor Săi, care nu 
sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s'au scris, pentru ca voi să 
credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, viaţă să aveţi 
întru numele Lui. 

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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Astăzi prăznuim ziua Sfântului Apostol Toma de a cărui îndoială ne amintim 
adeseori. Într-adevăr, el este cel care a pus la îndoială vestea dată de ceilalți       
Apostoli: “Hristos a Înviat! Noi L-am văzut!“. 

Însă Toma nu a fost de felul lui un îndoielnic, nici nu a rămas “necredincios“ pleni-
tudinii revelației divine în Hristos. Să ne amintim doar episodul când Apostolii și 
Domnul au auzit de boala lui Lazăr, când Hristos le-a spus: “Să ne întoarcem în  
Ierusalim”. La care ceilalți i-au replicat: “Dar iudeii vor să te omoare. Cum să ne 
întoarcem?” Doar Apostolul Toma a spus: “Să mergem și noi să murim cu El.” (In 
11, 16). El era pregătit a fi nu doar un ucenic în cuvânt, nu doar un discipol care își 
urmează maestrul, ci unul care își pune viața sa împreună cu El, ca pentru un prie-
ten - și asemenea unui prieten. Deci, să nu uităm mărinimia, credincioșia și inte-
gritatea lui Toma. 

Dar ce s-a întâmplat atunci după Învierea lui Hristos, când ceilalți Apostoli i-au 
spus (lui, care nu fusese prezent) că L-au văzut pe Domnul înviat? De ce nu a ac-
ceptat vestirea lor? De ce s-a îndoit? De ce a spus că are nevoie de dovezi - dovezi 
palpabile? Pentru că Toma a văzut în spusele lor bucuria că Hristos nu murise, că 
El era viu, că biruința fusese dobândită; dar, cu toate acestea, ei erau aceiași oa-
meni. Nu a vazut în ei nicio diferență. Erau aceiași oameni pe care îi știa – doar că 
bucuria luase locul fricii. Și Toma afirmă: “Dacă nu voi vedea cu ochii mei, dacă nu 
voi cerceta eu însumi Învierea, nu pot să vă cred”. 

Oare nu același lucru pot să îl afirme și cei care ne întâlnesc pe noi? Și noi am 
vestit Învierea lui Hristos cu câteva zile în urmă – hotărât, sincer, cu toată încre-
dințarea. Și noi credem în Înviere cu toată ființa. Dar, cu toate acestea, când oa-
menii ne întâlnesc – în casele noastre, pe stradă, la locurile noastre de muncă, 
oriunde – oare nu zic, la rândul lor: “Ce au oamenii aceștia? Ce s-a întâmplat cu 
ei?” 

Apostolii Îl văzuseră pe Domnul înviat, însă Învierea nu devenise încă o parte a 
experienței lor personale. Nu ieşiseră încă din moarte întru viața cea veșnică. La 
fel și noi. Doar sfinții, doar vederea lor lasă impresia că mesajul pe care îl transmit 
este un adevăr. 

De ce mesajul nostru rămâne neauzit? Pentru că noi vestim, dar nu suntem. Ar 
trebui să fim atât de diferiți față de cei care nu au experiența Domnului Celui Viu 
și Înviat (Cel ce ne-a împărtășit Viața Sa, Cel ce ne-a trimis Duhul Său Cel Sfânt), 
precum o persoană vie este diferită față de o statuie, cum spune C. S. Lewis. 

Sfântul Apostol Toma și înnoirea ființei prin Învierea Mântuitorului 
Mitropolitul Antonie Bloom 



GLASUL DOMNULUI 

O statuie poate fi frumoasă, magnifică, glorioasă și sumblimă – însă rămâne o   
piatră. O ființă umană poate să fie mult mai puțin, în prezența sa exterioară – dar 
este vie, este o mărturie a vieții. 

Așadar, să ne examinăm și să ne punem întrebarea unde ne aflăm. De ce oamenii 
care ne întâlnesc nu sesizează că noi suntem de fapt membre ale lui Hristos Celui 
Înviat, temple ale Duhul Sfânt? De ce? 

Fiecare va trebui să răspundă la această întrebare în mod personal. Să ne exami-
năm fiecare și să fim pregătiți să răspundem înaintea propriei conștiințe și să 
facem ceea ce este necesar pentru a ne schimba viețile; în așa fel încât oamenii 
care ne întâlnesc să poată afirma: “Nu am mai întâlnit un astfel de om…”. Există 
ceva în el ce nu am mai întâlnit la nimeni altul. Ce este oare?... Iar noi să putem 
răspunde: “Este Viața lui Hristos, care vibrează în noi. Noi suntem mădularele 
Sale. Este Viața Duhului Sfânt, care sălășluiește în noi. Noi suntem templul Său.” 
Amin. 

Sursa: Mitropolitul Antonie de Suroj, Predica preluata de pe site-ul Mitropoliei 
Moldovei si Bucovinei www.doxologia.ro  

Când dai vina pe altul, pierzi toată binecuvântarea 

Ispitele sunt precum furtunile pe mare. Furtuna scoate la ţărm lemne, mizerii şi 
altele şi, astfel, marea se curăţă şi devine liniştită. Prin ispite se face curăţenia, 
apropierea de Dumnezeu şi, în final, omul devine „dumnezeu după har”. Toate 
sunt trimise şi dăruite de Pronia lui Dumnezeu, pentru ca să dobândim sănătatea 
noastră sufletească pierdută. Sănătatea sufletului, a inimii, este sfinţenia, 
sănătatea reală! Fără smerenie nu propăşim! Ispitele aduc smerenia. Fără ispite 
ea nu se câştigă! Vom trece prin osteneala şi prin truda tăierii propriei voinţe, ne 
vom smeri cugetul şi, astfel, ne vom înălţa pe culmi. Nu există altă cale! Dacă ne-
am smerit, ne vom înălţa, dacă nu ne-am smerit, vom rămâne jos, în patimi, în 
neputinţe, şi vom muri odată cu acestea! Când ne vin ispitele, să nu aruncăm 
vina pe ceilalţi. Să ne întoarcem privirile înlăuntrul nostru, ca să ne vedem 
starea pătimaşă, locul de unde porneşte tulburarea inimii! Când avem lumină în 
suflet, atunci vedem că pricina porneşte din inimă, din starea pătimaşă şi de la 
omul cel vechi care vieţuieşte înlăuntrul nostru. 

Sursa: Avva Efrem Filotheitul, Sfaturi duhovniceşti, Ed. Egumeniţa, Alexandria, 
2012, p. 14 
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Vitamine duhovniceşti  

http://www.doxologia.ro
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Cum să-i ajutăm pe cei care nu au răbdare şi se mânie repede? 

Trebuie mai întâi să înţelegem cauzele care-i fac nerăbdători şi mânioşi pe fraţi. Apoi 
trebuie să le vorbim cu multă bunătate şi blândeţe şi chiar cu un fel de apreciere, 
arătându-le şi cele bune ale lor. Cât de nesuferite şi primejdioase sunt aceste două, 
nerăbdarea şi sora ei, mânia, care îţi anulează toată frumuseţea aşezării sufletului 
tău şi toată agonisirea duhovnicească! 

Cineva a văzut pe altcineva care se căznea să deschidă un lacăt la o uşă şi nu putea 
nicidecum, de unde a început încet, încet, să-l cuprindă o mânie aşa de mare, că se 
dădea cu capul de uşă şi făcea spume la gură. Şi a zis cel care privea degradanta 
scenă: “În veac n-o să mă mânii măcar cât de puţin şi o să fac orice efort pentru a-mi 
stăpâni firea de om, că am văzut cât de urât îi stă omului mânios.” Deci noi, cum zic 
sfinţii bătrâni ai Patericului, dacă ne supunem patimilor, cu nimic nu ne deosebim de 
închinătorii la idoli. Că cei ce se biruiesc de iuţeală şi se robesc de mânie şi nu taie de 
la sine tulburarea patimii, aceştia se leapădă de Iisus Hristos şi au în sine pe Marte ca 
dumnezeu şi se închină idolului turbării ca şi elinii. Iar cei ce au biruit acestea şi le-au 
izgonit de la sine şi s-au înfrânat de ele, aceştia au călcat idolii şi s-au lepădat de 
închinarea dumnezeilor celor mulţi şi s-au făcut mucenici fără de sânge.  

Sursa: Părintele Arsenie Papacioc, Ne vorbește Părintele Arsenie, ed. a 2-a, vol. 1, 
Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010, pp. 51-52 

Din clipa în care ne întoarcem la Dumnezeu, începe un proces de 
tămăduire fundamentală 

El ne tămăduieşte sufletul din orice boală dându-i energii noi, luminându–l cu o lu-
mină neînserată. Experienţa străveche a vieţii în Biserică a dovedit fără greş faptul că 
pentru rugăciune, adică pentru Dumnezeu, nici o boală a duhului nu este incurabilă. 
Putem să ne naştem în cele mai nefavorabile împrejurări. Putem creşte în medii 
ignorante, dure şi chiar criminale, putem să fim atraşi de exemplele de vieţuire gene-
rale din jurul nostru. Putem suferi orice fel de lipsuri, ocări, pierderi. Putem fi diformi 
din naştere şi putem şti ce înseamnă a fi dispreţuiţi, răniţi, respinşi. Tot ceea ce e 
nenorocire în lumea de astăzi îşi poate lăsa amprenta asupra noastră. Dar, din clipa 
în care ne întoarcem la Dumnezeu, din clipa în care ne-am hotărât să urmăm porun-
cile Lui, începe un proces de tămăduire fundamentală. Şi nu numai că suntem vinde-
caţi de rănile sau patimile noastre, dar chiar şi înfăţişarea noastră exterioară se 
poate schimba. Acest lucru s-a întâmplat adeseori la Sfântul Munte. Soseau oameni 
zdrobiţi şi reduşi la o stare jalnică de mulţi ani de vieţuire depravată, însă, după o 
scurtă perioadă de adâncă pocăinţă, feţele lor deveneau plăcute la vedere, vocile lor 
se schimbau, se mişcau diferit şi duhul strălucea luminos înăuntrul lor. 

Sursa: Arhim. Sofronie Saharov, Rugăciunea, experiența Vieții Veșnice, Ed. Pelerinul, 
p. 59-60 


