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Hristos a Înviat !  
"În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară şi uşile fiind încuiate, acolo 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 văzându-l pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe 

voi. Şi, spunând 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. Însă Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. 

Deci i-au spus 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 era împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijlocul lor 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! Iisus a făcut înaintea ucenicilor Săi şi alte multe minuni, care nu sunt 

scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi 

viaţă în numele Lui."                                                                                                                                       (Ioan 20, 19-31) 
  De ce Toma n-a fost cu ucenicii? Toţi ucenicii erau adunaţi grămadă în prima duminică, a 

Învierii, în casă, de frica iudeilor, spune Evanghelistul. Numai Toma nu era cu ei. Probabil că 

Toma a fost cel mai curajos dintre dânşii. A ieşit afară fie ca să capete informaţii, cum se 

spune, adică să vadă ce se mai spune despre Iisus, fie era plecat să aducă hrana, pentru că ceilalţi 

n-aveau curajul să iasă. De aceea când a venit Iisus, el nu era acolo. Când ei i-au spus: "Am văzut 

pe Domnul!", Toma a zis: "Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune 

mâna mea în coasta Lui, nu voi crede!"  (Ioan 20, 25). 

Dar tot în ziua aceea, când Iisus S-a arătat ucenicilor şi Toma nu era, ucenicii s-au îndoit 

şi nu credeau că e Iisus. Deci Mântuitorul fiind cu ei şi spunându-le "Pace vouă!", ei s-au 

îndoit, spune Apostolul, şi atunci Mântuitorul "le-a arătat mâinile şi coasta Sa" zicându-le: "Vedeţi mâinile Mele şi picioarele 

Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum mă vedeţi pe Mine că am" (Luca 24, 

39). Deci cine este mai necredincios: Toma, care n-a văzut şi s-a îndoit, sau ucenicii care L-au văzut şi se îndoiau? 

Mântuitorul, Care ştia toate, a cunoscut îndoiala lui Toma şi a venit în mod special pentru el. Hristos vine în lumea 

aceasta nu numai pentru cei credincioşi sau numai pentru cei păcătoşi, ci vine şi pentru cei care trăiesc în îndoială. 

Îndoiala este o acţiune demonică. Demonul caută totdeauna să insufle sufletului nostru îndoiala. Bine, cred în 

Dumnezeu, cred că Iisus Hristos a venit în lume, a murit şi S-a răstignit pentru a noastră mântuire, dar dacă n-a fost Fiul lui 

Dumnezeu? Cred că s-a făcut minunea cutare, dar dacă nu s-a făcut totuşi minunea? Aceasta este îndoiala, care e cea mai 

tulburătoare şi mai distrugătoare boală a sufletului. 

Toma nu era un om căldicel, Toma avea credinţă, dar avea nevoie de dovezi. Mântuitorul i S-a arătat şi i-a spus: "Adu 

degetul încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios, ci credincios!" (Ioan 20, 

27). Nu spune Evanghelistul dacă Toma a pus mâna pe rănile Mântuitorului. Nu se spune nimic, dar ştim că Toma a 

rostit: "Domnul Meu şi Dumnezeul Meu!" înainte de a pune mâna în coasta lui Iisus sau în semnul cuielor, cum ceruse 

el. Pentru că L-a văzut pe Iisus şi a înţeles că dovada era în faţa lui. De ce dovadă mai avea nevoie, să pună mâna în 

coastă şi în cuie? Era acolo Mântuitorul întreg, strălucind de lumina Învierii, pătrunzând prin uşile încuiate şi prin ziduri, 

un Dumnezeu strălucitor, Care aducea peste tot lumina Sa. 

Dar Mântuitorul îi spune ceva, nu pentru el, ci pentru noi. Spune aşa: "Pentru că M-ai văzut, ai crezut". Nu spune: "Pentru 

că M-ai pipăit", ci "Pentru că M-ai văzut!"… Dar "fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!". Această fericire este pentru 

toată generaţia de creştini rugători. Această fericire e pentru noi, cei care venim în biserică şi mărturisim că Hristos este 

Fiul lui Dumnezeu, că a pătimit, S-a răstignit, a murit, a fost îngropat, a înviat a treia zi, după Scripturi şi S-a suit la Ceruri. 

Aceasta este temelia credinţei noastre. 

Învăţătura pe care o tragem din pericopa evanghelică de astăzi este că Hristos a venit pentru toată lumea. N-a venit 

numai pentru cei care cred, sau numai pentru evrei, sau numai pentru credincioşi sau păcătoşi. A venit şi pentru cei căldicei, 

dacă ei se încălzesc, se înfierbântă. Şi pentru îndoielnici a venit. Şi toţi suntem îndoielnici, toţi avem dubii… Ne îndoim 

pentru că o dată am cerut ceva de la Dumnezeu şi nu ne-a dat. Dar o singură strigare la vreme de nevoie nu arată credinţă. Ea 

arată slăbiciune omenească. Trebuie să avem o credinţă puternică, statornică, care să nu fie îndoielnică. Şi toată Evanghelia 

de astăzi este pentru care suntem îndoielnici. 

Când S-a arătat Iisus, Toma, care se îndoise, L-a văzut şi a căzut la picioarele Lui şi a spus: "Domnul Meu şi Dumnezeul 

Meu!". Şi noi să cădem la picioarele lui Iisus şi să strigăm: "Domnul meu şi Dumnezeul meu!" 

Părintele Gheorghe Calciu – www.crestinortodox.ro 
 

http://www.crestinortodox.ro/


        

                       
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Săptămâna 26 aprilie - 3  mai 2020 


Duminică      8 – 12 - Sf.Liturghie (Sf.Apostol Toma) – Pr.Ticu  (fără credincioşi) 

     17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului 

Luni     17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu            (fără credincioşi) 

Marţi  - Program administrativ  (zi liberă) 

Miercuri    9 – 10 - Acatistul  Sfintei Învieri – Pr.Ticu               (fără credincioşi) 

Joi   

Vineri   17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu                  (fără credincioşi) 

Sâmbătă     8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

  17 - 18 - Vecernia duminicii a III-a după Paşti – Pr.Dragoş 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (a Mironosiţelor) – Pr.Dragoş 

    17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş  (fără credincioşi) 
 

                                        Învierea lui Hristos – biruința asupra morții   (ÎPS  Teofan în Pastorala de Paști 2020) 

                                                Cât de mult ne-a cuprins frica morții, mai ales în ultima perioadă! Trăim intens teama de  

                                         a nu fi molipsiți de ceva care ne-ar îmbolnăvi și ne-ar duce spre moarte. Dincolo de toate acțiunile  

                                         justificate privind prevenția, atitudinea noastră arată cât de mică ne este credința în Înviere.  

                                         Ne comportăm ca și cum viața de aici ar fi veșnică. Pe de altă parte, neliniștea din noi trădează  

                                         îndoiala care ne roade cu privire la certitudinea vieții de după moarte. 

                                                Trecem printr-un moment de cernere. Sunt limpezite multe lucruri. Apele se separă unele de  

                                         altele, iar gândurile multor inimi se dau cu adevărat pe față. Stăm de multe ori ascunşi cu teama de  

                                         a nu fi contaminați precum stăteau ucenicii Domnului închiși într-o cameră de teama de a nu fi  

                                         descoperiți. Acum, ca și atunci, Hristos Dumnezeu vine între noi, cei îndoielnici, înspăimântați și  

                                         înfricoșați, adresându-se nouă: „Pace vouă!”; „Eu sunt, nu vă temeți!”; „Îndrăzniți, Eu am biruit  

                                         lumea!”; „Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi”. 

În mijlocul nedumeririlor, neliniștii și lipsei de lumină Se arată Hristos cel mort și înviat. Chiar în iadul nostru lăuntric 

cuprins de temeri, întuneric și lipsă de sens, Hristos Dumnezeu coboară, ne ia de mână și ne ridică la lumină.  

Situația dificilă prin care trecem nu este cu totul nouă. În istorie, au fost multe momente de derută, de confuzie și de haos. 

Au fost invazii și războaie, cutremure și imense revărsări de ape, molime și tot felul de boli necunoscute. În fața unor asemenea 

situații, oamenii au avut atitudini diferite. Cei care nu L-au avut pe Dumnezeu în viața lor, au căzut doborâți de teamă, 

neliniște și spaimă. Și despre ei a vorbit Domnul Hristos, spunând: „Oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să 

vină peste lume”. Aceleași nenorociri și ispite s-au revărsat și asupra celor credincioși. Având credința în Învierea lui Hristos, 

aceștia nu s-au clătinat atât de tare. Viața trăită în lumina Învierii le-a dat tăria să nu cedeze în fața suferinței lor sau a celor 

din jur. Chiar dacă au căzut, au avut puterea să se ridice și să-și continue drumul. Aveau credința că Hristos a înviat și, 

datorită acestui adevăr, erau încredințați că viața lor nu se termină în lumea aceasta. 

Creștinul adevărat este om al Învierii. Chiar dacă el este martorul a tot felul de suferințe, epidemii, tulburări care au loc în 

lume sau în propria viață și familie, el nu este copleșit întru totul de acestea. Se frământă și el, că este om cu neputințe. Are 

momente de îndoială, văzând valurile prea mari năpustindu-se asupra lui. Se teme, dar strigă precum Sfântul Apostol Petru: 

„Doamne, scapă-mă!”. Și Domnul, la momentul potrivit, nu întârzie să apară. 

În același timp, creștinul nu are o atitudine pasivă, resemnată în fața tragediilor lumii. El se luptă împotriva lor, caută să 

le îndepărteze, să aducă mângâiere semenilor săi cuprinși de grele încercări. Teama lui cea mai mare este să nu cadă în 

disperare.  Credința în Învierea lui Hristos și credința în propria noastră înviere constituie începutul, mijlocul și sfârșitul 

drumului unui creștin adevărat. Fără înviere nimic nu are sens. Viața și moartea își pierd orice lumină. Doar învierea 

așază omul în bucurie, pace și mulțumire sufletească. „Dacă nu este înviere a morților, mărturisește Sfântul Apostol Pavel, nici 

Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este și credința voastră...  

Dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătură (a învierii) celor adormiți.”  

Pentru a ajunge la certitudinea învierii, creștinul este chemat să treacă prin cruce, prin răstignire, printr-un smerit cuget de 

pocăință. Mintea lui Hristos îl așază pe om în starea de a înțelege corect calea vieții sale și a lumii. Nu se înspăimântă 

iremediabil în fața morții, nu calcă pe cadavre pentru a-și salva viața. El se luptă să nu deznădăjduiască, se ridică dacă a 

căzut, se roagă pentru a primi harul iubirii îndreptat spre toți, iartă, ajută și mulțumește.  Un astfel de om poate fi numit 

„fiu al învierii”, chiar și înconjurat de moarte el este un om înviat, un suflet înviat, o inimă fără de moarte, un cuget cu 

adevărat creștin și ortodox. Rugăciunea noastră către Hristos Domnul este spre dobândirea curajului mântuitor în necazurile care 

ne înconjoară, panica, frica excesivă, deznădejdea nu au loc în inima celui care-L are pe Dumnezeu „Cale, Adevăr și Viață” . 

Dumnezeu să ne îmbrățișeze pe toți cu iubirea Sa! El să ne ierte pentru tot păcatul, necredința, pentru toată micimea de suflet 

și pierderea cumpătului de care dăm adesea dovadă. Lumina Învierii lui Hristos să ne cuprindă pe toți în brațele Sale!    

                                                                                

 

Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră… Iar dacă Hristos n-a 
înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre … Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem mai de 
plâns decât toţi oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi. Că de vreme ce printr-un om a venit 

moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia. (I Corinteni 15, 14, 17, 19-22)  




