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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) 

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. 
Din Scriptură aflăm că Hristos, pentru a-l încredinţa pe Toma că natura umană nu a fost desfiinţată prin Înviere, se arata 

după opt zile din nou Apostolilor şi îi spune lui Toma: "Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune 

în coasta Mea şi nu fii necredincios, ci credincios". (Ioan 20, 27) Iar Toma mărturiseşte: "Domnul meu şi Dumnezeul meu". 
Cântările liturgice ale Bisericii ne vestesc că atunci când Toma a atins coasta Mântuitorului înviat din morţi s-a atins de "osul 

dumnezeirii Sale". Deci, Apostolul Toma nu a mărturisit doar Învierea lui Hristos, ci şi dumnezeirea Sa. 

Multe persoane îşi spun că ar crede în existenţa lui Hristos, dacă ar avea parte de ceea ce a avut Toma: privilegiul de a-L 

vedea pe Hristos în faţă după învierea Sa. Dar aşa cum am mai afirmat, Toma nu este un necredincios în sensul că el neagă 
Învierea Domnului, în vreme ce persoanele care doresc să aibă parte de întâlniri spectaculoase, sunt împietrite. Ele nu doar că 

refuză să primească adevărul, dar nici nu depun efort ca să-l afle. 

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 necredinţa, 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 Tara 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 Cocosila, editorialist CrestinOrtodox.ro 

Ne putem şi noi atinge de Domnul cu inima, cu mintea, cu voinţa şi chiar cu trupul, dar nu cu nevrednicie. Cu inima ne 

atingem de Domnul prin credinţă, evlavie şi rugăciune curată, duhovnicească. Cu mintea ne atingem de Domnul prin citirea 

Sfintei Scripturi şi a altor cărţi ziditoare de suflet. Cu voinţa ne atingem de Domnul prin săvârşirea faptelor bune, în dragoste 
şi smerenie. Iar cu sufletul şi cu trupul ne hrănim şi ne unim mistic cu Hristos Mântuitorul prin Sfânta Împărtăşanie, care 

este cea mai înaltă cale de unire a noastră cu Hristos, fără de care nu ne putem mântui. 

Vă reamintim că astăzi, la Duminica Tomei, numită şi „Paştele blajinilor”, în unele sate ies credincioşii la cimitir unde fac 

pomenire, dau de mâncare unii altora şi cântă cu toţii troparul Învierii. Păstraţi cu sfinţenie acest obicei creştinesc. Să păstrăm 
cu sfinţenie credinţa curată şi fierbinte în Dumnezeu. Să ne ferim de necredincioşi, de sectanţi şi de îndoielnici, ca să nu 

cădem în cursele lor. Să păstrăm cu grijă frumuseţea cultului ortodox şi toată tradiţia străbună moştenită de la înaintaşi şi să 

trăim în pace şi iubire unii cu alţii, ca împreună să cântăm cu îngerii: „Hristos a înviat!”. Amin. 
                                                                                                                                Părintele Cleopa - https://doxologia.ro/ 
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                                                      Programul săptămânii  1 mai –  8 mai  2022 

 Duminică  8 - 12 - Sf.Liturghie (a Sf.Ap.Toma) –  Pr.Marian 

Luni  17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  –  Pr.Marian 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri    9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi   

Vineri  9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

  17 - 18 - Acatistul Sf.Gheorghe –  Pr.Marian 

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

  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 

     Duminică, 1 mai – Duminica Sf.Ap.Toma.                                        

                       Luni, 2 mai – Sf.Ier.Atanasie al III-lea Patelarie, patriarhul Constantinopolului; 

                                         Marţi, 3 mai – Sf.Cuv.Irodion de la Lainici; 

                                                    Miercuri, 4 mai – Sf.Monica, mama Fericitului Augustin; 

                                                                    Joi, 5 mai – Sf.Efrem cel Nou; 

                                                                          Vineri, 6 mai – Sf.Iov, mult răbdătorul; 

                                                                                   Duminică, 8 mai – Sf.Ap. şi Evanghelist Ioan; Sf.Cuv.Arsenie cel Mare;                                   

              

Miercuri, 4 mai – Cum și-a întors Sfânta Monica soțul la credință 
 Din viața Sfintei Monica, mama fericitului Augustin, cunoaștem că ea era căsătorită cu un păgân, un om aspru și foarte 

mânios. Din cele mai mărunte motive, acela izbucnea și se năpustea spre nevinovata lui soție. Ea putea, la fiecare asemenea 

întâmplare, să-și găsească îndreptățire împotriva falselor lui învinuiri, însă a ales să tacă și să se roage lui Dumnezeu. Când îl 

vedea liniștit, ea îi explica pricina pentru care soțul s-a mâniat și îl liniștea. Atunci acesta își dădea seama cât era de 

nedrept cu soția lui, cât îl întrecea ea prin bunele ei însușiri, mai cu seamă prin răbdarea și smerenia ei, și astfel o aprecia 

și mai mult. Cu trecerea timpului, a fost câștigat pe deplin de îngăduința și dăruirea ei, încât la sfârșitul vieții el s-a lăsat de 
păgânism și a devenit creștin. Mare înțelepciune se ascunde în îngăduință! Cel ce poate să cedeze, acela poate să și biruiască. 

Iar cel ce dorește ca repede să-și impună părerea sa și, în împotrivirea către alții, aruncă grele ofense și amenințări, acela 

nu poate să biruie, pentru că este slab în răbdare și în înțelepciune              Arhim. Serafim Alexie   în  https://doxologia.ro/ 
 

Marţi, 3 mai –  Sfântul Irodion de la Lainici s-a născut în București, în anul 1821, și a primit la botez numele de Ioan. La 

numai 20 de ani, tânărul cu viață de ascet își găsește adevărata menire închinoviindu-se ca frate în lavra Cernicăi. După ce a 

trecut prin aproape toate ascultările, datorită aleselor sale calități, tânărul Ioan a fost tuns în monahism în data de 3 decembrie 

1846. Cuviosul Irodion s-a făcut remarcat prin viața sa aleasă: postea foarte mult, își împlinea cu osârdie pravila și canonul, 

nu lipsea niciodată de la slujbe, noaptea o petrecea în lacrimile rugăciunii, iar ziua lucra alături de părinți la ascultările 

cele mai grele. La numai câteva zile după călugărie, pe data de 22 decembrie 1846, cuviosul a fost hirotonit preot și duhovnic 
pentru întreaga obște a mănăstirii. Experiența uceniciei lângă Sfântul Calinic îi conferea un mare echilibru în luarea deciziilor, 

iar virtuțile pe care le avea îl făcuseră unul dintre cei mai căutați duhovnici. Odată cu învestirea Sfântului Calinic ca Episcop de 

Râmnic în anul 1850, Cuviosul Irodion a trebuit să părăsească Cernica pentru a se stabili la Mănăstirea Lainici, devenind 
duhovnicul sfântului. ntre 1854 și 1900, Sfântul Irodion a cerut de cinci ori să fie eliberat din ascultarea de stareț al mănăstirii și 

tot de atâtea ori a revenit la solicitarea și nevoile obștii. Strânsese în jurul lui o obște generoasă, mai mare decât cele de la Cozia 

sau Tismana. Sfântul Irodion ajunsese să fie căutat de mulți credincioși, făcând minuni încă din timpul vieții: alunga duhurile 
rele, de multe ori le spunea oamenilor păcatele lor și ale înaintașilor lor. Pe 3 mai 1900, Sfântul Irodion a trecut la Domnul. 

Sfintele sale moaște au fost descoperite cu post și rugăciune, după 109 ani de la trecerea sa la Domnul, sub purtarea de grijă 

a Mitropolitului Olteniei.                                                                                                                     www.crestinortodox.ro 

Vineri, 6 mai – Sf.Iov, 

mult răbdătorul 
 

Fericit este omul 

 pe care Dumnezeu 

 îl mustră! 

 Şi să nu dispreţuieşti 

certarea Celui 
Atotputernic. Căci El 

răneşte şi El leagă rana, 

El loveşte şi mâinile Lui 
tămăduiesc (Iov 5:17-18) 

 

  Joi, 5 mai – Sf.Efrem cel Nou  -  www.cuvantul-ortodox.ro/ 

  Rugăciune a părinților pentru copiii lor care s-au îndepărtat de Dumnezeu ori s-au lepădat de credință   
Sfinte Părinte Efrem, copiii noștri se depărtează de Dumnezeu și inima noastră e mâhnită știind că o apucă pe căi străine, 

care nu duc nicidecum către cele de Sus. Minunat și totodată înfricoșător este darul libertății cu care Domnul ne-a înzestrat și 

doar o rugăciune stăruitoare și atotcuprinzătoare poate purta mulțimea căilor și alegerilor omenești. Cu adevărat inima 

noastră e răstignită, de aceea te rugăm: ajută-ne ca noi înșine să nu ne lepădăm de Dumnezeu socotindu-ne neatârnați de El. 

Conștiința ne mustră și ne spune că tocmai văzându-ne faptele și fățărnicia și luându-le drept pildă, copiii noștri se depărtează 

și se leapădă de Domnul, căci noi înșine suntem înstrăinați de chipul părintesc. Mărturisim că nu ne rugăm statornic pentru 
copiii pe care Tu Însuți ni i-ai dăruit. Încă știm că i-am rănit sufletește, iar atunci când se cuvenea să le arătăm dragostea și 

blândețea cea părintească cea prin rugăciune, le-am arătat chip al mâniei și asprimii întru care s-a închegat chipul cel drăcesc 

și plin de urâciune. Iartă-ne, Sfinte Efrem, căci toți dimpreună, părinți și copii, suntem moștenitori ai firii celei căzute care 
iubește întunericul mai mult decât lumina. Ridică-ne din împotmolirile învârtoșărilor noastre și ne arată și ne întărește pe calea 

prin care să ajungem cu toții la îndreptare și pocăință nefățarnică. Amin. 

(Sfântul Efrem cel Nou: viața, acatistele, paraclisul, rugăciuni la felurite trebuințe, Editura Sophia, 2012, pp. 108-109) 
 

https://www.libris.ro/sfantul-efrem-cel-nou-viata-acatistele-sop978-973-136-300-4.html?afid=razbointrucuvant

