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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) 

Sfântul Apostol Toma este cinstit de Biserică în prima duminică de după Paşti şi 

pe 6 octombrie. Este cunoscut că Toma necredinciosul şi mai puţin că 

mărturisitor al Învierii Mântuitorului şi al dumnezeirii Sale. De ce îi spunem 

necredinciosul? Pentru că noi susţinem că Toma deşi afla de la ceilalţi Apostoli că 

Hristos a înviat: "Am văzut pe Domnul!", adoptă atitudinea celui ce nu-i vine să 

creadă: "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" (În. 20, 25). 

Pierdem din vedere faptul că el nu este necredincios în sensul că refuză să 

creadă că Hristos a înviat. El nu se îndoieşte de acest lucru. Sfântul Chiril al 

Alexandriei afirma că atunci când Toma spune: "dacă nu voi pune degetul meu în 

semnul cuielor nu voi crede...", el spune de fapt: "Nu voi crede că El mai poate 

fi văzut, de nu voi pune degetul meu în urma cuielor". Aşadar, îndoielile noastre 

nu sunt îndoielile lui Toma. Nu pot fi de acord cu cei care afirmă că prin îndoieli 

îl vom înţelege mai bine pe Toma. Dimpotrivă, pe Toma îl vom înţelege mai bine, 

dacă nu ne vom opri din căutarea lui Hristos. 

Ne place să credem că Toma a fost un necredincios şi să facem din el 

modelul necredinţei noastre. Cât de dulci ne sunt cuvintele: dacă apostolul care 

a stat atâta vreme lângă El nu a crezut şi a avut nevoie de semne, cum oare voi 

reuşi eu să cred? Şi mulţi rămân în necredință, spunând că de-ar avea parte de 

minuni, ar crede. Minuni sunt zilnic, numai că noi ne asemănăm israeliţilor care 

deşi făceau drumul din robia Egiptului spre Țara Sfântă şi erau hrăniţi în chip 

minunat în fiecare zi, au ajuns să se închine la idoli. 

Interesant este că între Apostoli, Toma este mereu un întârziat. Nu este 

prezent la prima arătare a Domnului ucenicilor şi nici la Adormirea Maicii 

Domnului. A fost rânduiala lui Dumnezeu că Toma să întârzie, că prin 

pipăirea urmelor cuielor din trupul lui Hristos şi a coastei Lui, să se dea o 

dovadă şi mai hotărâtă despre învierea Sa. Tot prin pronie divină, Apostolul 

Toma nu a fost prezent la înmormântarea Maicii Domnului. Sosind trei zile mai 

târziu, a cerut să se deschidă mormântul Maicii Domnului pentru a-i săruta 

mâinile acesteia, dar intrând în mormânt, l-a aflat gol. Aşa am aflat că Maica 

Domnului nu a fost supusă stricăciunii. Dacă Sfântul Toma este numit 

ocrotitorul întârziaţilor, e bine să precizăm că nu este ocrotitor al celor care 

întârzie din comoditate, ci din dumnezeiasca rânduială. 

În concluzie, nu trebuie să ne îndoim de credinţa lui Toma. Să ne rugăm lui 

Dumnezeu să ne dăruiască necredinţa lui Toma, ca să putem mărturisi şi noi 

"Domnul meu şi Dumnezeul meu" (Ioan 20, 28). 

Adrian Cocoșilă – www.crestinortodox.ro/ 

Mă întrebi pe mine şi spui: dacă El a intrat 

prin uşile încuiate, unde este volumul 

trupului Său? Şi eu răspund, dacă El a mers 

pe apă, unde era greutatea trupului Lui? El 

a mers pe apă ca Dumnezeu. A încetat El 

atunci, pentru că a înviat, să mai fie 

Domnul? Dar ce putem spune despre faptul 

că El de asemenea l-a făcut pe Petru să 

meargă deasupra apei? (Matei 14, 29). Ceea 

ce divinitatea putea să facă în unul, credinţa 

a împlinit în celălalt. Hristos era capabil să 

facă aceasta şi Petru a putut-o face și el 

pentru că Hristos a dorit. Prin urmare, când 

începi să cercetezi raţionalitatea 

minunilor prin simţurile umane, mă tem 

că îţi poţi pierde credinţa. Nu ştii că nimic 

nu este imposibil pentru Dumnezeu? Deci, 

când cineva îţi spune ţie, pentru că El a 

intrat prin uşile încuiate înseamnă că nu 

are trup, răspunde-i lui: Nu, dacă putea fi 

atins, exista cu trup şi dacă El a mâncat, era 

un trup. Un lucru L-a făcut printr-o minune, 

celălalt prin natură. 

Cezar de Arles - www.doxologia.ro 

Când Hristos Și-a salutat ucenicii cu 

cuvintele pace vouă, prin pace El S-a 

adresat pe Sine, pentru că prezenţa lui 

Hristos întotdeauna aduce pace 

sufletului. Acesta este harul pe care Pavel 

l-a dorit pentru credincioşi, atunci când a 

scris: pacea lui Hristos, care covârşeşte 

orice minte, să păzească inimile şi cugetele 

voastre (Filipeni 4, 7). Pacea lui Hristos 

care covârşeşte orice minte este de fapt 

Duhul lui Hristos, care umple pe cei care se 

împărtăşesc de El cu fiecare binecuvântare. 

Sfântul Chiril Alexandrinul - 

www.doxologia.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Programul săptămânii  9 mai  –  16 mai  2021 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Sf.Apostol Toma) – Pr.Dragoş 

 17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni 17 - 18 - Acatistul Sf.Ap.Simon Zilotul – Pr.Dragoş 

Marţi   

Miercuri 9 - 10 - Acatistul Sf.Mc.Ioan Valahul – Pr.Dragoş 

Joi   

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

 17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe – Pr.Dragoş 

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

 17 – 18  - Vecernia Duminicii a 3-a după Paşti – Pr.Ticu 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Mironosiţelor) – Pr.Ticu 

 17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

   Duminică, 9 mai – Sf.Prooroc Isaia; Sf.Mc.Hristofor; 

           Luni, 10 mai – Sf.Ap.Simon Zilotul; 

                   Marţi, 11 mai – Sf.Ier.Metodie şi Sf.Cuv.Chiril; 

                        Miercuri, 12 mai – Sf.Mc.Ioan Valahul; 

                             Sâmbătă, 15 mai – Sf.Cuv.Pahomie cel Mare; Sf.Ier. Iacob Putneanul. 
 

Răspunsuri duhovniceşti:   Părinte, nu prea avem poftă de rugăciune. O tot amânăm: mai târziu, mâine, o să fac cutare, 

poimâine, de săptămâna viitoare mă apuc… 

– Părintele Dionisie: Asta-i lucrarea ispititorului. Niciodată să nu zici că „voi face mâine”, fiindcă secunda pe care o 

trăim, aceea-i a noastră. Altă secundă, alt minut mai încolo nu-i al nostru, nu ştim dacă-l ajungem, că omu-i ca iarba, zice 

sfântul prooroc, „omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului”. Nu putem zice, „las’ că voi face mai pe urmă”. Să punem 

înaintea noastră cuvântul acesta: „Dacă vrea Dumnezeu, să-mi ajute să ajung mâine la biserică, să mă spovedesc şi să fiu atent 

ce-mi spune duhovnicul, căci el are harul Sfântului Duh şi ce mi-a spus el, aceea trebuie să mă osârduiesc să îndeplinesc ca să 

pot căpăta împărăţia Cerurilor“. 

Intrebare: Noi, vedeţi, suntem majoritatea din oraşe. Spuneţi de „linişte”, dar cum putem noi în linişte să ne apropiem de 

Dumnezeu când la noi sunt atâtea probleme? Noi trăim în Bucureşti majoritatea: telefoane, griji de fiecare zi, e foarte greu să 

vorbim de linişte într-un oraş. 

– Părintele Dionisie: Dacă n-o putem dobândi, să facem ceea ce putem. Să ne osârduim, să nu fim nepăsători, că 

nepăsarea e cea mai mare primejdie pentru sufletul fiecăruia din noi. Zici: „Eh, nu-i nimica aceea, da’ aceea nu-i nimic. Eh, îi 

post, dar hai să mâncăm, nu-i nimic“, „uite, nu trebuie să fac fapta aceea ruşinoasă, dar ştie Dumnezeu“... Asta se cheamă 

nepăsare. Asta-i un fel de disperare, cum să spun, ş-atuncea ce-ai făcut? N-ai milă singur de sufletul tău ş-atuncea sigur că-i 

primejdie. Dar cât se poate, să ne osârduim. Sunt şi în mijlocul Bucureştilor, sunt oameni apropiaţi de Dumnezeu, care-şi 

caută de mântuire. Mai greu, dar sunt. Dar dacă se împuţinează, şi pentru acei puţini ţine Dumnezeu toată omenirea… N-aţi 

văzut acolo, când cu Sodoma şi Gomora, zicea Avraam: „Doamne, da’ dacă or fi treizeci, pedepseşti?” „– Nu.” „Da’ dacă or fi 

20, cutare?“, până s-o pogorât la cinci.  Da. (1996)”.                                                                               www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 

                            11 mai (+2004) - Părintele Dionisie Ignat s-a născut în 22 septembrie 1909, în comuna Vorniceni din 

judeţul Botoşani, într-o familie de ţărani cu opt copii. Din cauza condiţiilor vitrege din timpul primului război mondial şi de 

mai apoi, tânărul Dumitru a absolvit doar patru clase primare, de fiecare dată fiind premiant, şi doi ani de şcoală profesională. 

Fiind foarte apropiat de fratele său Gheorghie, mai mare decât el cu zece ani, Dumitru l-a urmat în viaţa monahală, mai 

întâi în România, începând din 1923, şi apoi la Muntele Athos, trei ani mai târziu. Cei doi fraţi au intrat în Sfântul Munte în 

ziua de 6 septembrie 1926, împreună cu încă doi tovarăşi, veniţi şi ei de la Schitul Măgura. Dumitru avea pe atunci doar 17 

ani. Împreună cu un alt călugăr român, schimonahul Sebastian, Părintele Ghimnazie (numele de călugăr al fratelui său) şi cu 

Dumitru împrumută bani şi cumpără Chilia „Bunavestire” de pe teritoriul Mănăstirii Pantocrator. În 1927 Dumitru este 

tuns călugăr cu numele Dionisie, iar în 1931 este hirotonit ierodiacon. Vor prelua din 1937 Chilia „Sfântul Gheorghe” din 

Colciu, pe care au refăcut-o din temelii şi de care Părintele Dionisie nu se va mai despărţi niciodată. Este făcut ieromonah în 1937 

la Chilia „Sfântul Tihon”, iar duhovnic în 1945. Stareţul Dionisie a devenit unul din cei mai experimentaţi părinţi duhovniceşti 

din Sfântul Munte, deopotrivă pentru monahii români, greci sau de alte neamuri, dar şi pentru miile de pelerini veniţi din întreaga 

lume ca să găsească la Colciu linişte sufletească şi sfat duhovnicesc. Bătrânul Dionisie a trecut la cele veşnice în 28 aprilie/11 

mai, 2004, la vârsta de 95 de ani, dintre care 78 de ani petrecuţi în Sfântul Munte. 

 

Miercuri, 12 mai – Sf.Mc.Ioan Valahul a fost  luat rob de către turci la vârsta de numai 15 ani. A fost cumpărat de 

către un soldat turc, care a vrut să-l necinstească. Ioan l-a ucis. Soţia turcului, pentru că a fost refuzată de Ioan, i-a hotărât 

moartea. A fost dus la locul numit Parmak-Kapi ( Poarta Stâpului), într-o periferie a Istanbulului, unde a fost spânzurat în ziua 

de 12 mai a anului 1662. Viața sa a fost alcătuită, în grecește, de către un profesor al marii școli a Patriarhiei ecumenice, 

Ioan Cariofil, care a trăit, pentru o perioadă și la București, la Curtea lui Constantin Vodă Brâncoveanu. Această istorie a 

Sfântului Ioan Valahul a fost tradusă și în limba română. Astfel a ajuns să fie cunoscută viața și suferințele acestui sfânt român. 

 

 


