“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 57 (2015), 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
pune 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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Toma Îndoitul
IPS Bartolomeu Anania
Apostolul Toma şi-a făcut o faimă printre creştini, o faimă pe care nu a meritat-o niciodată şi nu o merită. I s-a spus neoficial, nu de la Sfinţii Părinţi, ci în general în zicalele
populare, Toma necredinciosul. (…) În realitate Toma nu era un necredincios - doar
fusese cu Iisus vreme de trei ani şi jumătate martorul tuturor minunilor Lui, îi cunoştea dumnezeirea. (…) Învierea era un fapt atât de extraordinar încât ucenicii, practic,
nu au fost dispuşi să creadă în acest fenomen şi nici n-au crezut după ce el s-a întâmplat. Evangheliile ne spun foarte lămurit că nici unul dintre Apostoli nu a crezut în
Învierea Domnului. Ni se spune în altă parte ca unii au crezut, iar alţii s-au îndoit. Nici
chiar Sfintele Femei Mironosiţe care i-au fost foarte aproape Domnului, în frunte cu
Maria Magdalena cea mai apropiată ca inimă de Iisus Hristos şi care-i prefigurase ritualul de înmormântare. Nici ele nu au crezut în Înviere. Ca probă, duminică dis-de-dimineaţă au mers la mormânt să-L tămâieze pe Iisus ca pe orice mort. Iar când au aflat
de la înger că El a înviat şi după ce au văzut mormântul gol, atunci de abia, pline de
bucurie au plecat să îi vestească pe ucenicii din cetate, pe drum arătându-li-se lor
Însuşi Domnul, chiar înainte de a li se arăta ucenicilor Săi. Aşadar, Toma nu este singular în toată treaba aceasta.
Toma, însă, în realitate nu era un necredincios, ci doar un om care se îndoia. Şi atunci
se pune problema, îndoiala este oare un păcat? Şi merită ca un om, chiar un creştin,
să fie osândit pentru faptul că se îndoieşte? Iubiţii mei, în ordinea nereligioasă, îndoiala este o metodă de cunoaştere, adică este un element pozitiv şi un element foarte
necesar. (…) Este bine ca în materie de credinţă să nu te îndoieşti, dar este posibil,
omeneşte vorbind să te îndoieşti. Şi toţi ne îndoim dacă suntem cinstiţi cu noi înşine.
(…) Îndoiala este nehotărârea, este punctul de la mijloc între credinţă şi necredinţă.
Important este ca această nehotărâre, îndoială să nu te ducă la necredinţă, ci să te
ducă la credinţă. (…)
Aşadar, nu poate fi vorba de Toma necredinciosul, ci Toma îndoitul, cel care pentru o
clipă sau mai multe s-a îndoit. Şi în fond, Toma ce-a cerut? El a cerut proba concretă,
proba materială. El se găsea într-o dilemă, chiar atunci când Iisus se afla în faţa lui şi
când i-a spus: “Apropie-te şi pipăie-Mă!” Dilema consta în aceea: trebuia să răspundă
la o întrebare. Iisus este o realitate sau este o vedenie, o nălucă, o iluzie? Iar temenii
dilemei erau următorii: dacă El este trup real, cum de a intrat prin pereţi, prin uşile
încuiate? Iar dacă este o vedenie sau o iluzie cum de se lăsa pipăit? O fantomă poate
fi văzută, dar nu poate fi pipăită.
Iubiţii mei, Toma a cerut proba tactilă care se pare că este cea mai sigură dintre cele
cinci simţuri. Pot exista iluzii optice, pot exista iluzii auditive, dar nu pot exista sau
foarte greu pot exista iluzii tactile. De aceea el spune: “Vreau să pipăi eu, să-mi pun
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eu degetul în urmele rănilor Lui, în urmele cuielor Lui, în rănile Lui care trebuie să
existe. Şi în coasta Lui.” De ce, iubiţii mei? Urmele rănilor erau certitudinea că Iisus
fusese răstignit pe cruce, iar coasta era certitudinea că murise. Şi că deci nu a fost
vorba de o moarte aparentă, şi că în groapă s-a coborât un om mort. De ce? (…) Ce
vroia să ştie Toama? Mai întâi dacă Iisus de pe cruce a murit cu adevărat, şi în al
doilea rând, dacă Cel care li se arăta acum ucenicilor este una şi aceesi persoană care
fusese răstignit, care murise pe cruce. Aceasta era problema esenţială pentru el.
Iubiţii mei, se pare că la îndemnul Domnului, Toma nici măcar nu a ajuns să-L pipăie
cu adevărat. Pesemne că deschiderea lui Iisus, îndemnul Său: “Vino, Toma, şi încredinţează-te!”, au fost atât de puternice încât n-a mai fost nevoie să se ajungă la gestul
în sine. Toma i-a căzut în genunchi exclamând doar atât: “Domnul meu şi Dumnezeul
meu!” “Domnul meu” se referea la Iisus Domnul, Învăţătorul lor, adică la Iisus omul
care trăise printre oameni, iar “Dumnezeul meu” se referă la dimensiunea divină a
aceluiaşi Iisus. Aşadar, în această dublă constatare Toma mărturisea că Iisus este una
şi aceeaşi persoană cu Învăţătorul lor pe care ei îl numeau Domn. (…) iar pe de altă
parte este una şi aceeaşi Persoană cu Dumnezeul care fusese răstignit pe cruce,
îngropat şi care înviase.
Iubiţii mei, în fond ce nu ştia Toma atunci? Poate doar prin intuiţie. O va ştii ceva mai
târziu prin Sfântul Apostol Pavel. El nu era conştient de natura trupului lui Iisus cel
înviat. Şi aici aş vrea eu să stăruiesc puţin pentru ca să înţelegeţi acum ceea ce Toma
nu a înţeles atunci. Era vorba de materie transfigurată, de un trup transfigurat sau
îndumnezeit. (…) Mulţi cred, dacă văd icoana cu mormatul gol şi cu îngerul alături şi
cu Sfintele Femei (…) că îngerul a venit să dea lespedea la o parte pentru ca Iisus să
iasă din mormânt. Ceea ce este cu desăvârşire inexact. Când îngerul a deschis mormântul, dând lespedea la o parte, Iisus de mult nu mai era în mormânt. Mormântul a
fost deschis numai pentru ca Sfintele Femei şi mai târziu ucenicii văzându-l gol, să se
încredinţeze că Iisus nu mai este acolo. Iisus a înviat în stricta intimitate a mormântului fără nici un fel de martor. Şi anume trupul Său, care era un trup de materie, trup
de carne ca al nostru, nu a intrat în putrefacţie pentru că era un trup pe care Îl purta
Dumnezeu, ci s-a transfigurat, a trecut dintr-un mod de existenţă în alt mod de existenţă, dintr-un mod de a fi în alt mod de a fi. (…) pur şi simplu a devenit un trup spiritualizat, sau înduhovnicit sau duhovnicesc, aşa cum îl va numi mai târziu în splendida
lui teologie Sfântul Apostol Pavel. Şi când a ieşit din mormânt, a ieşit prin toţi pereţii
mormântului. Nu printr-o deschizătură, printr-un orificiu sau prin lespedea dată la o
parte, ci prin toţi porii materiei pentru că acest trup transfigurat devenise o materie
spiritualizată capabilă să treacă, să străbată prin materia brută, aşa cum va face, când
în repetate rânduri, li se va arăta ucenicilor intrând în cameră prin uşile încuiate sau
prin pereţi. Aşadar, El capătă această proprietate de penterare a materiei, de
imponderabilitate, de netrebuinţă materială, deşi putea să ofere această trebuinţă.
Ca probă, Iisus tot spre a le demonstra ucenicilor că este real a mâncat şi a băut în
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Vedeţi, iubiţii mei, adevărata revelaţie a lui Toma, pe care n-a mărturisit-o decât în
formula “Domnul meu şi Dumnezeul meu” aceasta a fost. Este şi singura modalitate şi
singurul adevăr de rezolvare a dilemei lui Toma. Pentru că dacă pui tot în termenii
trup real, material şi fantomă sau iluzie nu rezolvi această problemă. (…) Dar dacă
crezi că ai în faţă trupul înduhovnicit, îndumnezeit prin Înviere a lui Iisus Hristos,
atunci nici o dilemă nu mai poate să aibă loc.
Sursa: IPS Bartolomeu Anania, transcrierea unui fragment din Predica la Duminica
Sfântului Apostol Toma, 2000.

Vitamine duhovniceşti
Învierea lui Hristos – învierea noastră
De nu vom trăi Învierea Domnului ca pe propria noastră înviere, nu o vom cinsti cum
se cuvine. Astăzi, tot ce trăiesc devine loc de întâlnire cu Mâna Lui salvatoare şi cu
învierea mea! De mine depinde dacă voi alege să trăiesc ce mi se întâmplă acum ca
pe o consecinţă a celor ce au fost, ca pe o altă dovadă că viaţa mea e distrusă şi că nu
am decât să distrug şi eu la rândul meu pe cei de lângă mine, sau să fac din ea locul
venirii Lui! Da, Domnul nostru este şi “Cel ce vine” şi de mine depinde dacă deschid,
la bătaia Lui, uşa inimii mele. Acum, inima mea e închisă în durerea ei, în ciuda ei, în
mohorârea ei. Şi nu fără temei. Uite ce mi se întâmplă! Uite, ce fac ei! Uite cum e lumea! Cum voi deschide? Şi ce să fac cu El în mine? Şi aici am de ales: pot să-I scot
“ochii” că îngădu-ie toate astea sau pot să-I cer puterea de a face ce spune El că e de
trebuinţa ca să intru în bucuria Lui! Şi pot să aleg cea de-a doua atitudine, numai şi
numai dacă renunţ la cauzele din trecut (mama mea şi tatăl meu m-au învăţat, mi-au
făcut…) şi aleg Cauza din viitor, din Ziua cea mare a Celei de a Doua Lui Veniri! Aleg să
spun: “Vino, Doamne, şi vindecă sufletul meu, că mult am greşit Ţie!”; “Vino,
Doamne, şi binecu-vântează pe tatăl meu şi pe mama mea şi pe toţi cei ce m-au rănit
şi pe toţi cei pe care eu i-am rănit, că toţi suntem lucrul mâinilor Tale!”. Aşa, ce trăiesc
acum încetea-ză de a mai fi cauza unui viitor nefericit, devenind efectul Acelei Veniri
care lucrează încă de acum în mine!
Dacă omul nu este ancorat în făgăduinţa mântuirii, care cuprinde şi cea de-a Doua Sa
Venire şi învierea noastră cu trupul în slava Lui şi împreună vieţuirea cu El în bucuria
veşnică, nu poate primi puterea ce se revarsă de Acolo şi nu-şi poate jertfi ucigătoarele plăceri cu care încearcă să-şi astâmpere foamea de iubire şi setea de fericire!
Sursa: Monahia Siluana Vlad, Uimiri, rostiri, pecetluiri, Editura Doxologia, p. 17-18

