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      Fericiti cei ce n-au vazut si au crezut 

 
Dupa ce Toma atinge coasta lui Hristos 
inviat din morti si marturiseste 
dumnezeirea Lui, Mantuitorul ii spune: 
"Pentru ca M-ai vazut ai crezut. Fericiti 
cei ce n-au vazut si au crezut!" (Ioan 
XX, 29) Sunt fericiti cei care nu cauta sa 
vada cu ochii trupului dumnezeirea. 
Poate din acest motiv Hristos nu S-a 
aratat de indata ce a inviat Apostolilor. 
Grija Sa a fost sa-i ridice pe ucenici la o 
vedere spirituala, ca ei sa faca trecerea 
de la simturi (vaz si pipait) la credinta. 
De aceea atunci cand li S-a aratat, i-a 
mustrat pentru necredinta si 

impietrirea inimii lor, caci n-au crezut pe cei care Il vazusera inviat (Marcu XVI, 14). 
Fericirea aceasta ne descopera ca inima trebuie sa o ia inainte mintii atunci cand vorbim de 
iubirea lui Dumnezeu. Nu trebuie sa-L iubim pe baza unor certitudini intelectuale. Inima nu se 
aprinde in noi dupa Dumnezeu datorita unor sume de informatii. Este adevarat ca anumite 
informatii pot naste in noi nevoia credintei, dar in niciun caz ele nu duc la credinta. Sa nu 
uitam ca Dumnezeu este personal, trebuie trait si nu demonstrat. Din acest motiv, credinta 
nu este simpla convingere intelectuala, ci o putere duhovniceasca care infaptuieste legatura 
intre cel care crede si Dumnezeu Cel crezut, dupa cum spune Sfantul Maxim Marturisitorul.     
E minunat ca desi nu-L vedem pe Domnul, Il iubim. Iar acest lucru este posibil datorita 
credintei, un dar daruit tuturor de Dumnezeu. Din nefericire nu toti dezvolta acest dar. Sunt 
persoane care se folosesc de credinta doar pentru lucrurile credibile mintii. Insa, pierd din 
vedere ca pentru acestea nu e nevoie de credinta, pentru ele este suficienta ratiunea. 
Credinta este necesara pentru lucrurile inexplicabile, caci prin ea primim lucrurile si 
intelesurile suprafiresti si, de asemenea, pe Dumnezeu. Sa ne intareasca Dumnezeu sa nu 
ajungem la necredinta sau la o falsa credinta.  
                                                                                                                                                  Adrian Cocosila 

 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/03/vindecarea-slabanogului-din-capernaum.jpg?itok=w5eom8mz
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/03/vindecarea-slabanogului-din-capernaum.jpg?itok=w5eom8mz
http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-tomei/
http://www.crestinortodox.ro/biblia/Evanghelia-dupa-Marcu/
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/fericirea-128297.html
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Credinta, stiinta cunoasterii lui Dumnezeu 
 

 
Credinta este un act experimental, 
exercitat personal, liber si constient.    
Prin credinta Dumnezeu ne poate 
descoperi adevaruri ce nu pot fi 
cunoscute cu ajutorul ratiunii.      
“Credinta este incredintarea celor 
nadajduite si dovedirea lucrurilor celor 
nevazute.”,ne spune Sfantul Apostol 
Pavel(Evrei XI,1). Dupa ce ajunge cu 

mintea la propriile granite ale cunoasterii si isi da seama ca nu si le mai poate 
impinge, atunci omul are sansa sa exploreze cele ce nu se vad fizic, prin  
trimiterea  “semnalelor de apel” catre Autorul acestor ratiuni. In functie de 
acuratetea (a se citi:sinceritatea) semnalului, El ne raspunde sau nu, intelegand 
faptul ca raspunsul Lui are legatura cu calitatea “emisiei” transmitatorului. 
Raspunsurile Lui sunt intotdeauna transmise in duh tot naturii duhovnicesti a 
omului. Daca tot ceea ce gandeste Creatorul ar fi intru totul la indemana creaturii 
atunci cosmosul ar fi in pericol de distrugere definitiva. Chiar si asa, avand numai 
un pic din stiinta universului, omul emite pretentii de autonomie si de control, 
crezand iluzoriu ca prin “coaja” de stiinta acumulata are deja “cheia” destinului 
cosmic. Ori lumea are infinite ratiuni ce vor ramane vesnic inaccesibile mintii 
umane, fapt ce denota infinita superioritate intelectuala a Generatorului acestor 
ratiuni. Recunoasterea existentei acestor ratiuni, cele mai multe fiind tainice, iar 
unele foarte evidente pentru orice minte lucida, si pe de alta parte, scoaterea din 
ecuatie a Creatorului acestor ratiuni este contrastiintifica, chiar lipsita de logica. 
Credinta, aparent un instrument subiectiv si nesigur, iar pentru altii nestiintific si 
izvorata din “ignoranta” si “obscurantism”, ramane cea mai directa si mai 
eficienta cale de cercetare a celor ce nu se vad. Prin credinta cercetam direct  
resursele dumnezeirii pe care niciodata n-o sa le putem accesa numai cu mintea. 
“Crede si nu cerceta” a fost o lozinca atribuita crestinilor in chip mincinos.        
“O minciuna repetata la nesfarșit, devine adevar” spunea Joseph Goebbels, fost 
ministru al propagandei publice din timpul regimului nazist. Asa s-a intamplat si 
cu aceasta zicere “de duh”, niciodata enuntata de cineva din partea Bisericii.       
E adevarat ca Mantuitorul spunea in contextul intalnirii cu Toma,“Fericiti sunt cei 
ce n-au vazut si au crezut.”, insa intelesul e cu totul diferit. A cauta sa-L vezi pe 
Dumnezeu cu ochi trupesti e chinuitor pentru acei care totusi incearca. De aici 
nefericirea lor! Asta, in timp ce, in schimb, credinta te ajuta sa experimentezi 
legatura directa si nemijlocita cu Dumnezeu, sursa adevaratei fericiri. Aceasta 
fericire s-o dorim si de ea s-avem cu totii parte! p.didel 
                                                       
                                                              



                                                                 -03- 

 
 

Ce-nseamna fericirea? 

 
 
Ce inseamna oare  fericirea ne intrebam mereu, 
Unii ar spune hotarat multi bani in portmoneu, 
Altii vor sa leneveasca, caci a munci e greu 
Sunt insa oameni fericiti cand vad un curcubeu. 
Sa poti simti ploaia pe fata, descult in zi de vara, 
Sa vezi cum stele cad, s-astepti o floare sa rasara, 
Sa poti citi tu Legea Sa ce-i scrisa-n alfabet ceresc 
Sa-I poti canta lui Dumnezeu, sa-I canti in graiul 
ingeresc. 
Sa stii s-asculti pe-ai tai bunici ce-ti dau intelepciune, 
Sa stii sa razi, sa fii copil, sa crezi mereu in tine, 
Sa stii ca-n jurul tau nimic nu-i doar ce pare, 
 
 

 
 
Ca orice misca pe Pamant e a Lui intruchipare. 
Nu fiti nesabuiti, caci iute vremea trece, 
Iar timpul irosit nu-l mai puteti intoarce, 
Petreceti cu copii, cu toti cei iubiti de voi, 
Ei sunt averea voastra si ajutorul in nevoi. 
Toti cei avari, pagani, cei cu vederea oarba 
Cum vor putea candva din Cupa Lui sa soarba, 
Nu vreti nicicum sa va schimbati dar eu v-as intreba: 
Ce bogatie luati cu voi cand ceasul va suna? 
Viata e de vrei sau nu un fir subtire ce se rupe, 
Unii vor suferi si se vor tangui in ultimele clipe 
Si ingroziti de moarte caci viata se termina, 
Iar altii vor zambi, vazand Lumina Lui divina. 

Andreea Dumitroiu 

 

 
 
 

https://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-superstitii/timpul-viziunea-populara-88700.html
https://www.crestinortodox.ro/credinta/ce-este-lumina-dumnezeiasca-88743.html
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Cele patru ispite care încearcă pe oameni în tot ceasul   
 
O dată, patru ucenici au vrut să se întreacă. Zis şi făcut. S-au aşezat toţi într-o 
încăpere şi au decis ca, timp de trei zile, nici unul să nu spună o vorbă, ca astfel 

să-şi încerce răbdarea şi puterea 
de concentrare. Dar, spre seară, 
când a început să se întunece, unul 
nu s-a mai putut abţine şi a zis: 
– Să aprindă cineva lumina! 
– Ce faci, nu trebuia să tăcem? – l-a 
întrebat nedumerit al doilea. 
– Proştilor, de ce aţi vorbit? – se 
repezi al treilea să-i dojenească. 
– Ehe, doar eu am tăcut! – se lăudă 
cu îngâmfare cel de-al patrulea. 

Fiecare ucenic a căzut pradă câte unei ispite: graba, neîncrederea, mânia şi 
mândria – cele patru ispite care încearcă pe oameni în tot ceasul. De aceea, 
răbdarea este cel mai bun tovarăş de drum în viaţă; îţi trebuie răbdare să 
munceşti, să înveţi, să te rogi … îţi trebuie răbdare şi să iubeşti. 
 

O poveste de iubire 
 

Se spune că într-o zi îngerii de la botez, păzitori ai oamenilor, s-au 
prezentat înaintea lui Dumnezeu şi s-au plâns că nu ştiu ce să mai facă, 
fiindcă oamenii s-au făcut deosebit 
de nepăsători şi răi; au timp pentru 
toate relele, numai pentru 
rugăciune nu. 
Domnul Dumnezeu i-a întrebat: 
- Voi ce părere aveţi, ce ar trebui 
să fac pentru ei? 
Îngerii au spus: 
- Doamne, măreşte-le ziua cu o oră 
şi noi le vom spune că este darul 
tău numai pentru ca ei să se roage. 

https://1.bp.blogspot.com/-KT3ctl54PO4/UB58EexpxHI/AAAAAAAAM8M/dHbsLZYXOlQ/s1600/ingerii+pazitori.jpg
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-Bine, a zis Domnul. 
Şi ziua s-a făcut de 25 de ore. Dar oamenii tot nu s-au rugat. Atunci îngerii 
s-au prezentat din nou în faţa Stăpânului, supăraţi pentru nepăsarea 
oamenilor: 
- Doamne, oamenii tot nu se roagă. 
Domnul i-a întrebat iarăşi: 
- Ce credeţi că ar trebui să le mai fac? 
- Doamne, fă-le ziua numai de 20 de ore! Îşi vor da seama cât de scurtă 
este viaţa şi cât de repede vine judecata ta şi aşa se vor ruga. 
Domnul a aprobat cererea şi viaţa a devenit mai scurtă. Dar nici acum 
oamenii nu îşi făceau timp să se roage. Îngerii au mers din nou în faţa 
Creatorului şi s-au plâns că oamenii sunt tot răi. 
- Ce-i de făcut? i-a întrebat Domnul. 
Îngerii n-au mai avut nimic de adăugat şi Dumnezeu le-a spus: 
- Rugăciunea nu este o problemă de timp, ci de iubire. Cine mă iubeşte 
găseşte timp suficient în cele 24 de ore ca să se roage. 
Şi a lăsat timpul ca mai înainte. 
 

  
Cum să învățăm să zburăm?!  

 
Un împărat a primit doi șoimi. 
Unul a fost antrenat, despre celălalt i s-a spus că refuză să se dezlipească de 
creanga pe care stătea. 
Unul dintre slujitori trebuia să se cațere în fiecare zi în copac, ca să-i ducă de 
mâncare. 
După ce a încercat în fel și chip să facă șoimul să zboare de pe creangă, 
împăratul și-a rugat supușii să-l ajute. 
Un bătrân înțelept s-a oferit să facă el asta și, a doua zi, când s-a trezit, 
împăratul a văzut șoimul zburând de colo-colo. 
- Cum ai făcut? și-a întrebat supusul. 
- A fost foarte simplu. Nu a trebuit decât să îi tai craca de sub picioare. 
Uneori Dumnezeu ne taie craca de sub picioare, ca astfel să ne aducem aminte 
că putem zbura (spre cer). 
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PROGRAM 
 
Duminica, 05 mai 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica Tomii) 

                                                               Pomeniri de morti (Pastile Blajinilor) 
 
Duminica, 12 mai 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica Mironositelor) 

Duminica, 19 mai 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica slabanogului                                                                                                                                                                                                                     

.                                                                   de la scaldatoarea Betezda) 

Marti, 21 mai 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Sf. Imp. Constantin si Elena) 

Duminica, 26 mai 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica Samarinencii) 

Duminica, 2 iunie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica orbului din        

……                                                              nastere) 

 Joi, 6 iunie 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Inaltarea Domnului) 
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