
                          
                                                  Creșterea în credință

Acei primi câțiva ani petrecuți în Ierusalim au 
fost, fără îndoială, momente foarte frumoase. 

Până și moartea lui Isus prin executare în acel 
oraș, fapt care la nivel uman ar fi putut la fel de bine să reducă așteptările, 

apostoli au văzut eforturile pline de energie ale Duhului. Ca popor dedicat și 
al rugăciunii, tânjind să trăiască și să crească în învățăturile maestrului lor, 
primii credincioși au fost un exemplu pentru toți. Iar numărul lor a fost într-o 
constantă creștere. Acolo găsim ceva cu adevărat captivant și promițător despre 
începuturi. Fervoarea și entuziasmul erau foarte înalte. Aceștia erau în mare 
parte oameni care nu îl cunoscuseră pe Isus din Nazaret, mai ales odată ce 
credința începuse să se răspândească. Ei erau convinși de cuvintele predicării 
și de deschiderea față de Duhul lui Dumnezeu. Însă în decursul timpului, și 
la trezirea opoziției, credința începuse să scadă, după cum indică însuși Noul 
Testament. Acesta ar fi putut fi doar un singur caz însă se reflectă în atât de 
multe experiențe umane. Entuziasmul începe și se încheie cu o mentalitate 
josnică. În biserică, am experimentat, până și în timpul nostru am avut parte 
numeroase de noi începuturi. Multe dintre ele au lăsat lucruri bune în această 
trezire. Însă noutatea ei nu stă în moștenirea ei. Acei primi credincioși care au 
perseverat în credință au fost cei care au construit casele lor pe teren solid.

Textul evangheliei de astăzi este pentru noi toți, cei care nu am văzut dar 
credem. Toma nu ajunge să fie cea mai bună sămânță. Se dovedește a fi mai 
degrabă un alt apostol dezamăgitor. Pentru el a vedea însemna să crezi. Iar 
cuvintele Domnului au fost atât de clare. Cât de important este să crezi fiindcă 
Dumnezeu este sincer. În sinceritate putem spune că ne aflăm cu toții. Lupta 
cu credința, da. Momente de putere și de slăbiciune, da.  Nu trăim într-o 
stare de vedere, așa că ne luptăm cu dubiile. Există foarte puține noutăți în 
viața majorității dintre noi. Însă zi după zi, în timpul sezonului și în afara lui, 
dăm mărturie cu buzele noastre și cu viețile noastre că Isus este Domnul și 
Dumnezeul nostru. Credem că păcatele noastre sunt iertate – nu „mărturisite 
unui om” ci aduse cu umilință și sacramental înaintea unui Dumnezeu iertător. 
Credem că Isus a dat autoritatea bisericii de a ierta păcatele. Suntem convinși că 
am fost reconciliați și complet restaurați iubirii sale. Fără nici un mic confort.

Vederea este un dar minunat. Iubim să vedem noi locuri, noi fețe, și să ne 
facem noi prieteni. Și totuși trăsătura principală a vieților noastre încă nu a fost 
văzută. Este crezută. Însă nu suntem mai puțin siguri. Nu este nimic nou la o 
credință veche de două mii de ani. Însă e bine, fiindcă Isus care a fost văzut de 
Toma este același, ieri, astăzi și pentru totdeauna.

† Duminica a 2-a a Paştelui
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LECTURA I
Toţi cei care credeau erau împreună şi aveau totul în comun.

Citire din Faptele Apostolilor                                                         2,42-47
În zilele acelea, fraţii erau stăruitori în învăţătura apostolilor şi în comuniunea 

fraternă, la frângerea pâinii şi la rugăciune. 43 Şi toţi erau cuprinşi de teamă: 
multe minuni şi semne se înfăptuiau prin apostoli. 44 Toţi cei care credeau erau 
împreună şi aveau toate în comun: 45 îşi vindeau proprietăţile şi bunurile şi le 
împărţeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare. 46 Şi în fiecare zi stăruiau 
împreună în templu, frângeau pâinea în casele lor şi primeau hrana cu bucurie 
şi cu inimă curată. 47 Îl lăudau pe Dumnezeu şi aveau trecere în faţa întregului 
popor. Iar Domnul adăuga zi de zi la grupul lor pe cei ce aveau să se mântuiască

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),2-4.13-15.22-24 (R.: 1)
R.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
 veşnică este îndurarea lui!
sau:
Aleluia.

2 Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
3 Să spună acum casa lui Aaron că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
4 Să spună acum cei care se tem de Domnul:
veşnică este îndurarea lui! R.

13 M-au îmbrâncit cu putere, ca să cad,
dar Domnul mi-a venit în ajutor.
14 Domnul este tăria şi lauda mea:
el este mântuirea mea.
15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă
se aud în corturile celor drepţi. R.

22 Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! R.

LECTURA A II-A
Ne-a renăscut la o speranţă vie prin învierea lui Isus Cristos din morţi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru                                     1,3-9



Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos care, 
în marea sa îndurare, ne-a renăscut la o speranţă vie prin învierea lui Isus Cris-
tos din morţi, 4 pentru o moştenire nepieritoare, neîntinată, neofilită, păstrată 
pentru voi în ceruri! 5 Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă, 
pentru mântuirea care este gata să fie manifestată în timpul de pe urmă. 6 Pen-
tru aceasta vă bucuraţi, deşi acum, pentru puţin timp, trebuie să vă întristaţi 
de felurite încercări 7 pentru ca valoarea credinţei voastre, mai preţioasă decât 
aurul pieritor, care se încearcă în foc, să fie un motiv de laudă, glorie şi cinste 
la arătarea lui Isus Cristos. 8 Pe el, fără să-l fi văzut, îl iubiţi; fără a-l vedea, dar 
crezând în el, tresăriţi de o bucurie negrăită şi glorificată, 9 încredinţaţi că veţi 
ajunge la ţelul credinţei voastre: mântuirea sufletelor.

Cuvântul Domnulu

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                             In 20,29
(Aleluia) „Pentru că m-ai văzut, ai crezut, Toma, spune Domnul. 
                Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
După opt zile, Isus a venit.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Ioan                                           20,19-31
În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau 

discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi 
le-a zis: „Pace vouă!” 20 Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta. Discipolii 
s-au bucurat văzându-l pe Domnul. 21 Atunci, Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! 
Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi”. 22 Şi, spunând aceasta, 
a suflat asupra lor şi le-a zis: „Primiţi-l pe Duhul Sfânt! 23 Cărora le veţi ierta 
păcatele, le vor fi iertate; cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute”. 24 Însă Toma, unul 
dintre cei doisprezece, cel numit „Geamănul”, nu era cu ei când a venit Isus. 25 

Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus: „L-am văzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: 
„Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor şi nu-mi voi pune degetul în 
semnul cuielor şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. 26 După 
opt zile, discipolii lui erau iarăşi înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Isus a 
venit, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijlocul lor şi a zis: „Pace vouă!” 27 Apoi 
i-a spus lui Toma: „Adu-ţi degetul tău aici: iată mâinile mele! Adu-ţi mâna şi 
pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios!” 28 Toma a răspuns 
şi i-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” 29 Isus i-a spus: „Pentru că m-ai 
văzut, ai crezut. Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” 30 Isus a mai făcut 
înaintea discipolilor şi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. 31 
Acestea însă au fost scrise ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu 
şi, crezând, să aveţi viaţă în numele lui.

Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Ne-am adunat astăzi în rugăciune pentru a celebra misterul mântuirii 

noastre, să aducem astfel toate cererile noastre lui Dumnezeu, Tatăl ceresc, 
care mereu este deschis să răspundă tuturor nevoilor noastre. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru Biserică, ca prin inspirația și îndrumarea Duhului Sfânt să putem 
crește în încrederea față de Isus înviat, care oferă iertarea și speranța sa 
pentru viitor. R.

- Pentru toți conducători guvernamentali și pentru autoritățile civile, ca 
Duhul Sfânt să îi îndrume în deciziile lor de a face ca ura, violența și 
conflictele să înceteze. R.

- Pentru toți cei fără locuri de muncă, adăpost și pentru toți cei aflați în 
nevoie, ca noi să muncim pentru îmbunătățirea modului lor de viață și 
să le oferim o mai mare înțelegere a demnității și valorii lor. R.

-  Pentru noi înșine, ca noi, cei care primim milostivirea și iertarea lui 
Cristos în viețile noastre, să fim la fel de milostivi și iertători cu cei din 
jurul nostru. R.

- Pentru toți cei care se luptă cu credința lor, ca ei să se lase inspirați de 
dubiile sfântului Toma și de credința sa ulterioară în Domnul înviat. R.

- Pentru rudele și prieteni noștri răposați, ca și ei și toți cei care dorm în 
Cristos să se bucure de lumină, fericire și pace. R.

Părinte din cereri, tu ești sursa vieții, tu l-ai trimis pe Fiul tău în lume 
pentru ca noi să avem viață din belșug. Ajută-ne să trăim astfel încât să 
putem ajunge la acea îndestulare a vieții din ceruri. Așa te rugăm prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.


