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SFÂNTUL APOSTOL TOMA,
MARTOR AL LUI HRISTOS CEL ÎNVIAT
✝) Duminica a 2-a după Paști
(a Sf. Apostol Toma)

Sf. Ap. Pud; Sf. Ap. Trofim;
Sf. Ap. Aristarh; Sf. Mc. Crescent;
Sf. Mc. Vasilisa; Sf. Mc Anastasia

C

onvingerea şi mărturisirea Sfântului
Apostol Toma că Hristos a Înviat cu
adevărat, că este Domn şi Dumnezeu,
are o importanţă deosebită. Aceasta pentru
că, în ziua Învierii când Mântuitorul Hristos
S-a arătat Apostolilor unde erau adunaţi de
frica iudeilor, intrând prin uşile încuiate şi
Le-a zis: „Pace vouă!”, Toma nu era de faţă.
Apostolii i-au spus pe urmă că Hristos a
Înviat şi S-a arătat lor şi I-au văzut mâinile şi
coasta Sa, însă Sfântul Toma a ezitat să
creadă în cele spuse de apostoli. Mai mult,
le-a zis acestora: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnele cuielor şi dacă nu voi pune
degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi
pune mâna mea în coasta Lui nu voi crede.”
Deci el voia o dovadă palpabilă: să-I atingă
cu mâna sa Trupul lui Hristos, să-L vadă şi
să-I atingă rănile lăsate de cuie şi coasta
împunsă a Celui care murise pe Cruce.
Pentru a-l încredinţa pe Toma de adevărul
sau realitatea Învierii Sale, Hristos s-a arătat
încă o dată apostolilor, după 8 zile, în acelaşi
loc, fiind şi Toma acum de faţă.
După ce le-a zis: „Pace vouă!”, în chip
minunat se adresează direct lui Toma,
cunoscându-i îndoiala ce-l frământa şi l-a
chemat în faţa celorlalţi apostoli să vină şi
să pună degetul în rănile şi coasta Sa şi să-i
vadă mâinile Sale cu semnele cuielor şi să
nu fie necredincios, ci credincios. Cu alte
cuvinte Hristos cel înviat Îi arată lui Toma
Trupul Său nou în care au rămas imprimate
semnele Pătimirii Sale pentru noi. Îi oferă
Mântuitorul dovada palpabilă, de a pune
mâna pe rănile Sale, dar şi dovada vizibilă
de a-L vedea în Trupul Său deplin înnoit.
De la îndoială şi şovăire în a crede, îl ridică
la credinţă şi puternică mărturisire.
Copleşit de prezenţa reală a Mântuitorului, încredinţat pe deplin că Hristos cel

După Învierea Sa din morţi, Mântuitorul Hristos, plin de Lumina Slavei Dumnezeirii Sale,
S-a arătat Apostolilor Săi şi femeilor mironosiţe, cu multe semne doveditoare,
consemnate de Sfintele Evanghelii, pentru a-i convinge de realitatea Învierii Sale
şi a le întări credinţa că El este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii.
Vreme de 40 de zile, de la Înviere până la Înălţarea Sa la ceruri, Hristos Domnul,
cu trupul Său cel Înviat, a petrecut aici pe pământ, pregătindu-i pe Apostolii Săi
pentru lucrarea misionară de a-L vesti până la marginile pământului.
În acest context, femeile mironosiţe împreună cu Maica Domnului, precum şi soborul
Sfinților Apostoli, ca martori ai Învierii Lui Hristos, au constituit temelia credinţei
şi a mărturisirii Bisericii apostolice. Între aceşti apostoli, Biserica pomeneşte astăzi,
la o săptămână de la Praznicul Învierii lui Hristos, pe Apostolul Toma,
de la care ne-a rămas cutremurătoarea şi profunda lui mărturisire
când l-a văzut pe Domnul Înviat: „Domnul meu şi Dumnezeul meu”.
Înviat este cu adevărat în faţa sa, a exclamat
cu convingere totală: „Domnul meu şi
Dumnezeul meu”.
Încredinţarea sa este superioară celei
dobândite empiric, adică prin simţuri, deci
este lucrarea Harului Sfânt revărsat din
Hristos cel Înviat peste toţi cei care cred şi‑L
mărturisesc pe El. De aceea şi Hristos îi
fericeşte pe cei care prin credinţă Îl văd şi‑L
cunosc pe Hristos, o vedere şi o certitudine
dincolo de puterea raţiunii şi a simţurilor.
Relatarea evanghelică nu ne spune că
neapărat Toma L-a atins cu mâna pe Hristos,
probabil mâna lui, care cerea dovada sensibilă

şi vroia să-I atingă Trupul Domnului, nu a mai
atins coasta Mântuitorului, apostolul încredinţându-se pe deplin prin Harul Duhului
Sfânt de realitatea Învierii lui Hristos.
Îndoiala lui Toma a fost vindecată în bucuria acestei întâlniri cu Hristos cel Înviat, devenind certitudine şi puternică mărturisire.
De aceea, să credem şi noi cu tărie
împreună cu Apostolul Toma şi să-L mărturisim pe Hristos cel Înviat, căci Învierea
Sa umple totul de Lumină şi toate Îl
mărturisesc pe Hristos, Domn şi Dumnezeu.
Amin! ❖
Părintele Eugen Moraru

Sfântul Ierarh Teotim,
episcopul Tomisului

Fericitul episcop Teotim I
era de neam daco-roman,
autohton din Dacia-Pontică.
El este considerat cel dintâi dascăl
şi părinte duhovnicesc al sfinţilor
Ioan Cassian şi Gherman,
cu care era contemporan,
format în tinereţe în aceeaşi mănăstire
din „hotarele Cassienilor şi ale peşterilor”.

A

ceastă mănăstire, care a dat
călugări cărturari şi sporiţi în
fapte bune, era o adevărată vatră
monahală de sfinţenie, de trăire şi de
profundă teologie din eparhia Tomisului,
confirmată de înaltul nivel spiritual,
teologic şi literar la care au ajuns cei trei
sfinţi daco-romani contemporani, Ioan
Cassian, Gherman şi Teotim I, supranumit
de istoricii paleocreştini „Scitul” şi
„Filosoful”.
Acest episcop urcă pe scaunul eparhiei
Tomisului, pe la anii 385-390, după
mutarea din viaţă a episcopului Gherontie.
Ca episcop al Tomisului este amintit
pentru prima dată în anul 392, de fericitul

Ieronim († 420), în celebra sa lucrare: „De
viris illustribus” (Despre bărbaţi iluştri),
care spune că era păstor strălucit, cu mare
dragoste de Dumnezeu şi de oameni,
teolog învăţat şi scriitor talentat şi neobosit.
El afirmă că „a scris scurte tratate (cărţi)
sub formă de dialoguri, în stilul vechii
elocinţe”, ceea ce dovedeşte vasta sa cultură în retorica şi filosofia antică, greacă
şi latină. Apoi, fericitul Ieronim încheie
cu aceste cuvinte despre Teotim: „Aud că
scrie şi alte lucrări”.
Unele fragmente din scrierile Sfântului
Teotim se păstrează în lucrarea Sfântului
Ioan Damaschin († 749) „Paralele sfinte”,
din care reiese că „a scris omilii la unele
texte Evanghelice”. Istoricul Sozomen scrie
despre el că era „scit” (daco-roman) de
neam, că „traiul îi era modest” şi că era un
taumaturg (vindecător de boli). Iar Socrate,
alt istoric paleocreştin, spune că fericitul
episcop Teotim I „era cunoscut de toţi împăraţi, episcopi, călugări, credincioşi şi
barbari (adică păgâni) - pentru evlavia şi
corectitudinea vieţii sale”. Prin scrierile
sale patristice, Sfântul Teotim este
considerat „creatorul Filocaliei româneşti”.
În gândirea sa a fost, desigur, influenţat de
Sfântul Ioan Gură de Aur şi de părinţii
capadocieni. Sfântul Teotim vorbeşte foarte
frumos despre liniştea minţii şi a inimii.
Sub păstoria Sfântului Teotim mănăstirile şi sihăstriile din Dobrogea
secolului IV, renumite prin asceză şi isihie
(linişte), au trăit o epocă de aur, devenind
în secolele V-VI cunoscute în întreg
imperiul prin vestiţii „călugări sciţi”,
răspândiţi atât la nord de Dunăre până în
Carpaţi, cât şi la sud până la Ierusalim,
Constantinopol, Roma şi Africa. Bazilicile
înălţate de el, ale căror ruine şi astăzi se
văd, erau mari şi frumos ornamentate cu
mozaicuri, ceea ce dovedeşte numărul
impresionant de credincioşi, precum şi

frumuseţea cultului şi arhitecturii secolelor IV-V.
Ca misionar, Sfântul Teotim I era tot
atât de râvnitor pentru Hristos ca şi
înaintaşii săi. El avea mult de suferit din
partea „barbarilor” migratori, pe care
reuşea să-i îmblânzească cu greu prin
daruri, prin rugăciuni şi prin sfinţenia
vieţii sale. Din această pricină păgânii îl
numeau „zeul romanilor”.
Sfântul Teotim „Scitul” era binecunoscut
împăratului Arcadie şi mai ales Sfântului
Ioan Gură de Aur, căruia îi era prieten
devotat. In anul 399, marele patriarh i-a
trimis fericitului Teotim călugări misionari
„pentru nomazii sciţi de la Istm”, adică
pentru huni. În anul 400, Sfântul Teotim ia
parte la un sinod local în Constantinopol,
convocat de Sfântul Ioan Gură de Aur,
împotriva învăţăturii eretice a episcopului
Antonin al Efesului. În anul 403, Sfântul
Teotim era din nou în Constantinopol şi lua
apărarea marelui patriarh şi dascăl a toată
lumea, Sfântul Ioan Gură de Aur, împotriva
acuzaţiilor aduse de Sfântul Epifanie al
Ciprului, dovedind prin aceasta adânca
legătură duhovnicească dintre Sfântul
episcop străromân Teotim şi Sfântul Ioan
Gură de Aur. Pe la sfârşitul primului deceniu al secolului V, Sfântul episcop Teotim s-a strămutat cu pace din viaţa aceasta,
la cereştile locaşuri. Pentru viaţa sa curată,
pentru opera sa misionară şi pentru credinţa
sa dreaptă cu care a mărturisit pe Hristos,
Biserica Ortodoxă l‑a trecut în rândul
sfinţilor şi pomenirea lui se face la 20
aprilie. În „Acta Sanctorum” se spun următoarele despre Sfântul Teotim I: „La
Tomis, în Scithia, se face pomenirea
Sfântului Teotim (Theotimos) episcopul,
pe care l-au cinstit chiar barbarii necredincioşi, pentru sfinţenia şi minunile lui”.
(Arhimandrit Ioanichie Bălan – Patericul
românesc) ❖

Arătările

de Traian Dorz

e-ai arătat Slăvită Înviere
iubirii-ndurerate, la mormânt,
şi-ntâia fericită mângâiere
vestit-a lumii-ntâiul crezământ.

T

Te-ai arătat credinţei clătinate
dovada pipăitei bucurii,
încredinţare veacurilor toate
şi vină, neprimitei mărturii.

Te-ai arătat Duioasă Însoţire
înspre Emaus, frumoasei prietenii,
dând binecuvântata-mpărtăşire
statorniciei, adânci credincioşii.

Te-ai arătat, la mare, alinarea
regretului trecutei slăbiciuni,
lăsând credinţei mari numai cărarea
curajului trăitelor minuni.

Te-ai arătat prin uşile-ncuiate,
primejduiţilor ascunşi urmaşi –
s-aduci pe veci credinţei încercate
depline-ncredinţări că n-ai s-o laşi.

Te-ai arătat mulţimii fericite,
transfigurând cinci sute de priviri,
dovada Învierii preaslăvite
– crezând, strigăm şi noi adeveriri. ❖

Cele cinci daruri de căpetenie
ale Învierii
Sărbătoarea Sfintelor Paști
este o sărbătoare
care nu se sfârşeşte niciodată.
În fiecare duminică se repetă
sărbătorirea Învierii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
în fiecare Sfântă Liturghie
este şi o sărbătorire de Paşti.
„Paștile sunt veşnice” - se spune
la slujba de Paști.
Deci nu există niciodată o vreme
în care încetează Paștile,
Paștile ca eveniment, ca prăznuire
şi Paștile ca trăire a credincioşilor.

A

m putea spune că, de fapt,
Ortodoxia este o sărbătorire de
Paşti. Bineînţeles nu este
numai sărbătorire de Paşti, pentru că
dacă sunt şi alte sărbători înseamnă că
toate trebuiesc sărbătorite şi, cumva,
lucrurile se împletesc între ele.
Dar învierea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos este evenimentul central
al vieţii pământeşti a Mântuitorului şi
este temelia celorlalte sărbători care
urmează: Înălţarea Domnului şi Pogorârea Duhului Sfânt. Toate celelalte
sunt centrate, axate pe învierea Domnului nostru Iisus Hristos.
[…] E bine să ne cercetăm pe noi
înşine în ceea ce priveşte darurile
învierii. Dintre aceste daruri, cinci sunt
mai de căpetenie, şi anume: iertarea
păcatelor, bucuria, netemerea, pacea şi
binecuvântarea.
Ca importanţă, darul cel mai deosebit
dat nouă după învierea Mântuitorului,
darul care izvorăşte din învierea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos este
iertarea păcatelor. Fără iertarea
păcatelor nu pot fi trăite celelalte daruri
ale învierii. În cea dintâi zi a învierii
Sale, Domnul nostru Iisus Hristos a
suflat peste ucenicii Săi şi a zis: „Luaţi
Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le
vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi
ţinute” (Ioan 20, 22-23). Deci iertarea
păcatelor este în legătură cu învierea
Mântuitorului. Ştiţi că Sfântul Ioan
Gură de Aur, în Cuvântul de la Paşti,
zice: „Nimeni să nu se tânguiască
pentru păcate, că iertare din mormânt a
răsărit.” Şi aceasta pentru totdeauna,
pentru toată viaţa pământească, pentru
cât va fi omul pe pământ, până la
sfârşitul lumii este darul acesta. Având
în vedere că până la sfârşitul lumii este
posibilitatea de a păcătui, tot până
atunci este şi darul de a se ierta
păcatele.

Cel dintâi lucru pe care l-a spus
Domnul Hristos după învierea Sa,
conform Sfântului Evanghelist Matei,
este cuvântul: „Bucuraţi-vă!” Deci, un
îndemn la bucurie şi un salut în acelaşi
timp. Noi ştim că grecii din vremea
aceea, poate şi cei din vremea de astăzi,
se salutau cu cuvântul: „Bucură-te!”.
Unii au şi tradus cuvântul acesta ca un
cuvânt de salut. În realitate, el poate fi
şi un cuvânt de salut, şi un cuvânt de
îndemn la bucurie. Când Domnul
Hristos S-a întâlnit cu femeile mironosiţe, care se întorceau de la mormântul
gol al Mântuitorului, le-a întâmpinat
spunându-le: Bucuraţi-vă! Şi îndată
după aceea: Nu vă temeţi! (Matei 28,
10), pentru că le cuprinsese frica. Deci:
Bucuraţi-vă! şi Nu vă temeţi! - sunt
cuvinte spuse de Domnul Hristos, după
înviere, femeilor mironosiţe, din care
înţelegem că Domnul Hristos vrea să
ne bucurăm şi că mormântul făcător de
viaţă al Mântuitorului izvorăşte bucuria
şi curajul, netemerea. Curajul e o virtute
creştină, o virtute morală, pe care dorim
cu toţii să o avem, pentru că numai aşa
ne putem manifesta credinţa noastră în
Mântuitorul, Care a zis: În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am
biruit lumea (Ioan 16, 33). Nu din
puterea noastră ne bucurăm şi ajungem
la netemere, ci cu ajutorul lui Dumnezeu,
şi mai ales pentru credinţa noastră, câtă
o avem, în Mântuitorul, Care ne ajută:
Toate le pot în Hristos, Cel ce mă
întăreşte (Filipeni 4, 13), scria Sfântul
Apostol Pavel creştinilor din Filipi.
După învierea Sa din morţi, de fiecare
dată când S-a întâlnit cu ucenicii Săi,
Domnul Hristos a zis: Pace vouă! Cuvintele acestea, Pace vouă!, reprezintă
un salut. Evreii se salută cu şalom, adică
pace. Dar Domnul Hristos nu numai că
i-a salutat pe ucenici cu cuvintele: Pace
vouă!, ci le-a şi dat pacea. De altfel,

Domnul Hristos spune despre bucurie şi
despre pace că sunt lucruri pe care El le
dăruieşte. Şi anume, înainte de sfintele
Sale pătimiri, în cuvântarea de despărţire,
pe care a prezentat-o în Evanghelia sa
Sfântul Evanghelist Ioan, Domnul Hristos a zis: Pace vă las vouă, pacea Mea o
dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu
(Ioan 14, 27). Deci lumea dă daruri
obişnuite, pământeşti, Eu însă vă dau
pace, care-i mai presus de orice dar,
pacea prin care darurile celelalte primesc
valoare. Tot aşa şi despre bucurie a zis
Domnul Hristos: Deci şi voi acum sunteţi
trişti, dar iarăşi vă voi vedea şi se va
bucura inima voastră şi bucuria voastră
nimeni nu o va lua de la voi (Ioan 16, 22).
S-au bucurat ucenicii când L-au văzut
după înviere. Au primit pace, s-au împlinit cuvintele Mântuitorului dinainte
de pătimire.
Cel de-al cincilea dar al învierii este
binecuvântarea. Domnul Hristos, după
ce Şi-a împlinit aici, pe pământ, cele
pentru care a venit, El, Fiul lui Dumnezeu, S-a înălţat la ceruri binecuvântându‑i
pe ucenici. După mărturia Sfântului
Evanghelist Luca, S-a dus împreună cu
ucenicii Săi înspre Betania, pe Muntele
Măslinilor, şi acolo, pe acelaşi munte la
poalele căruia S-a rugat lui Dumnezeu
înainte de pătimirea Sa, S-a înălţat la cer
şi Şi-a ridicat mâinile, i-a binecuvântat
pe ucenici şi, pe când îi binecuvânta, S-a
depărtat de ei şi S-a înălţat la cer. E mare
lucru să ştim că Domnul Hristos S-a
înălţat la cer binecuvântând. Binecuvântarea arată totdeauna bunăvoinţă,
lărgime de suflet, şi Domnul Hristos a
avut totdeauna această lărgime de suflet
pentru credincioşi, şi S-a înălţat binecuvântându-i. Ca să primim această
binecuvântare trebuie să ducem o viaţă
ca să o poată binecuvânta Domnul
Hristos, o viaţă asemănătoare cu a
ucenicilor Săi, cu a Maicii Domnului,
pentru că, în Tradiţia Bisericii, şi Maica
Domnului a fost de faţă la înălţarea
Domnului Hristos. (Arhimandrit Teofil
Părăian - din „Darurile Învierii”) ❖

„Hristos a înviat”
sau „PaŞte fericit”?
De abia s-a terminat Săptămâna Luminată.
Câţi însă dintre noi am auzit
„Hristos a înviat” în această săptămână,
cu excepţia primelor trei zile
ale Sfintelor Paşti? Câţi dintre noi
am continuat în aceste zile
să ne salutăm semenii
cu „Hristos a înviat”?
Dar câţi dintre noi am primit
drept răspuns un „Bună ziua”?

N

e-am molipsit şi noi, ca neam, de
corectitudinea politică. La marile
sărbători creştine, Crăciunul şi
Sfintele Paşti, se spune din ce în ce mai des
„Sărbători fericite”. De parcă ele ar fi
fericite. Sau şi mai rău, urările din perioada
Crăciunului s-au transformat în „Season
Greatings”, adică „Urări de sezon”! Nu ne
mai bucurăm de Naşterea Domnului? Sau
Acesta nu mai are nici o importanţă în acele
zile fericite? Cu siguranţă am uitat ce
sărbătorim. Căci de Crăciun personajul
principal este Moş Crăciun, cel care aduce
daruri. Iar de Sfintele Paşti, Iepuraşul.
Iepuraşul de Paşti este un simbol păgân
al fertilităţii. El a fost asociat la un moment
dat de creştini cu apariţiile lui Iisus după
Înviere. Prima menţionare a iepuraşului ca
simbol pascal apare în Germania, în 1590.
În unele regiuni din această ţară se credea
că iepuraşul aduce ouăle roşii în Joia Mare
şi pe cele colorate altfel în noaptea dinaintea
Paştelui. În tradiţia păgână anglo-saxonă
exista o zeiţă a primăverii, Eostre. Simbolurile ei principale erau oul şi iepurele.
Legenda spune că într-o iarnă zeiţa a găsit o
pasăre rănită, pe care a salvat‑o transformând-o în iepure. Deşi nu mai era pasăre,
iepurele putea să facă ouă.
Primăvara avea loc un festival dedicat
zeiţei, care ţinea din martie până la
sfârşitul lui aprilie. Când creştinismul a
ajuns la anglo-saxoni, multe tradiţii din
timpul festivalului lui Eostre au fost
adaptate sărbătorii pascale întrucât aveau
loc în acelaşi timp şi îi încurajau pe păgâni
să se convertească. Drept rezultat, numele
Paştelui în engleză, Easter, provine de la
Eostre.

digerabile celor care încă mai utilizează
acest substitut de urare.
„Vă doriţi în aceste zile ”un Paşte fericit”? Aţi apucat să trimiteţi această urare
celor dragi şi aşteptaţi să o primiţi în
schimb? Dacă veţi căuta să cumpăraţi o
felicitare cu această urare, să alegeţi una cu
iepuraş – Iepuraşul este responsabil la
departamentul cadouri. Un iepuraş fericit
este tot ce ne dorim.
Marketologii iscusiţi au reuşit în doar
câţiva ani să ne pună un iepure pe masă în
loc de jertfa lui Hristos. Oamenii nu-şi mai
spun ”Hristos a înviat”, ci îşi doresc ”un
Paşte fericit”. Pentru a înţelege sensul
acestei mutaţii trebuie să cunoaştem mai
întâi sensul cuvântului ”paşte”. Paştele
înseamnă trecere şi de la Moise la Hristos
s-a referit concret la trecerea poporului
evreu prin Marea Roşie, care a presupus
întreaga suferinţă a drumului de la robia
egipteană la eliberare. Suferinţa poporului
evreu, cu morţile aferente, cu zbuciumul
traversării pustiului, au preînchipuit suferinţa lui Hristos, patimile Sale şi moartea
pe Cruce care au culminat în învierea Sa.
”Paştile Domnului”, aşa cum cântăm în
Canonul Învierii, este trecerea ”din moarte
la viaţă şi de pe pământ la cer”. Este de la
sine înţeles că ”trecerea” prin patimă şi
moarte nu poate fi fericită, ci numai Învierea
este prilej de bucurie.
În accepţiunea creştină fericirea este o
stare de graţie, condiţia sfinţilor, încununa-

Am redescoperit în această săptămână
un text al părintelui Savatie Baştovoi despre
urarea comercial-hazlie, dar în acelaşi timp
nedemnă sau cel puţin nerecomandată unui
creştin, „Paşte fericit”. Vă invit să savuraţi
acest text şi chiar să-l faceţi cunoscut
rudelor, prietenilor şi apropiaţilor. Şi poate
împrumutăm şi noi din argumentaţia
acestui articol, oferind-o în pastile uşor

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 15 - 22 aprilie 2018
ZIUA
ORA
SLUJBE/activităţi
Duminică 15 aprilie 0800-1200 Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma) – Utrenia,
		
Sfânta Liturghie
Miercuri 18 aprilie 0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-2000 Sfântul Maslu
Vineri 20 aprilie
0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-1800 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 21 aprilie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
1830-1900 Vecernie
Duminică 22 aprilie 0800-1200 Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor) – Utrenia, Sfânta Liturghie

De unde vine Iepuraşul de Paşti?

Să paştem fericiţi!

rea virtuţilor, răsplata veşnică, creşterea
întru asemănarea cu Hristos. Formula
”sărbători fericite”, ”paşte fericit” este o
noutate a lumii care consideră că fericirea
este o masă bogată, un drum spre picnic
fără ambuteiaje, o revedere a neamurilor.
Nu veţi găsi această urare nicăieri în tradiţia
de două mii de ani a creştinismului.
De la Hristos încoace creştinii îşi spun
”Hristos a înviat” – aceasta este vestea care
a schimbat lumea, care a cutremurat iadul
şi a deschis cerurile. A spune ”Hristos a
înviat!” şi a răspunde ”Adevărat a înviat!”
este adevărata mărturisire de credinţă,
însumarea Evangheliei în două cuvinte,
îndeplinirea poruncii propovăduirii.
Înlocuirea lui ”Hristos a înviat” cu
”Paşte fericit” este cea mai mare lovitură
primită vreodată de lumea creştină. Urmările ei nu se vor lăsa mult aşteptate.
Nu vă temeţi şi nu vă ruşinaţi să vă spuneţi ”Hristos a înviat! Adevărat a înviat!”.
Desigur, dacă aveţi această convingere.
Hristos a înviat! Fiţi fericiţi…”

Mărturisire de credinţă

Biserica ne îndeamnă ca în perioada de
la Înviere până la Înălţare să ne salutăm cu
„Hristos a înviat – Adevărat a înviat” căci
astfel mărturisim bucuria Învierii, „fericirea” Ei. Suntem astfel mărturisitori ai
credinţei în Hristos şi facem cunoscut în
lume numele Său. Şi al nostru. Căci suntem
şi ne numim „creştini”. Sau ne ruşinăm cu
acest nume? ❖

CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2018 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

