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Îndoieli și certitudini.
predică la duminica a ii-a după paști

(a sfântului apostol toma)

Preot dr. Ionel Popescu

„Pentru că M-ai văzut, Toma, ai crezut. 
Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut” 

(Ioan 20, 29)
Iubiți credincioși,
Faptul central și piatra unghiulară pe care stă tot edificiul Bisericii creștine 

îl constituie marea taină a Învierii Domnului. „Iar dacă Hristos n-a înviat - scrie 
sfântul apostol Pavel - zadarnică este credința noastră” (I Corinteni 15, 17). 
Aceste puține cuvinte conțin toată iconomia afirmării, dar și toată tragedia 
negării acestui fapt central al credinței noastre, credința în Învierea Domnului. 
Pe acest fapt central al credinței noastre, care este Învierea din morți a Domnului, 
stau sau cad toată Teologia noastră și toată credința noastră.

Punând în evidență și reînnoind în fiecare an realitatea acestui fapt în ziua 
închinată Sfintei Învieri, Biserica dedică prima duminică după Înviere episo-
dului semnificativ al îndoielilor apostolului Toma, care ceruse, în îndoiala sa, 
dovada palpabilă a Învierii Domnului.

După trăirea afirmării Învierii prin Toma, iată și dovada verificării ei din 
ispitele îndoielii. Două momente și două atitudini, pe care Biserica le pune 
mereu în fața conștiinței noastre.

Sub care din aceste două atitudini stăm noi, creștinii de astăzi? Trăiește în 
noi, adâncă și nezdruncinată, realitatea Învierii, sau apele tulburi ale îndoielii 
– care încercaseră și sufletul șovăielnic al lui Toma – năvălesc și peste conștiința 
noastră, lăsând ca abia să mai pâlpâie „lumina Învierii”?

Pentru cei ce trăim în intimitatea adevărurilor credinței și ne împărtășim 
mistic și liturgic din trupul euharistic al Domnului, gustând astfel din „nease-
mănata bucurie a Învierii”, întrebarea poate părea de-a dreptul impioasă și 
chiar ofensatoare. Și totuși, ea este de o crudă și presantă actualitate.

Dreptmăritori creștini,
Îndoiala apostolului Toma, din care istoria a făcut, pe nedrept, „simbolul 

necredinței” și-a avut rostul ei de prevenire și de risipire a îndoielilor altora. 
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Cu toate astea, se pare că până astăzi, mulți dintre noi, oamenii, împrumutându-i 
limbajul, cerem mereu probe noi, pentru a admite și cu simțurile și cu rațiunea 
dovada palpabilă a Învierii.

Atâția se poticnesc astăzi în cale și sunt prinși în rețeaua îndoielii, între-
bându-se dacă Învierea Domnului a fost o legendă, un mit, un simbol? Cum 
s-ar putea admite ea ca o realitate? Să admitem că sunt posibile și legitime și 
astfel de incertitudini și de întrebări. Dar lăsând  la o parte aceste așa-zise 
comandamente raționale, trebuie să convenim că Învierea Domnului este un 
fapt: și anume, un fapt istoric. Și, ca fapt istoric, el nu se contestă, ci se con-
stată. El s-a petrecut în urmă cu peste 2000 de ani în vechiul Canaan, pe vremea 
lui Ponțiu Pilat, procuratorul acelei provincii romane și a împăratului roman 
Tiberiu. Ucenicii care L-au văzut pe Hristos Domnul înviat, L-au și mărturisit 
și mărturia lor s-a consemnat în Evanghelii, recunoscute ca documente istorice 
autentice și necontestate astăzi de nimeni.

Cei cei pun la îndoială Învierea Domnului spun că opera lui Iisus s-a încheiat 
cu actul crucificării, iar viața Lui cu actul înmormântării. Până aici merge 
istoria. De aici, de la mormânt, începe mitul, legenda, divinizarea, zic ei. Și 
dau tot felul de explicații: că apostolii, din pietate pentru Învățătorul iubit, au 
dat naștere „mitului învierii”, că viziunea halucinantă a Mariei Magdalena, 
care a spus că a văzut pe Domnul înviat, a contribuit la nașterea acestui mit, 
din care lumea oprimată de împărăția greco-romană, dornică de o eliberare și 
reînviere sufletească, a făcut o religie universală.

Să admitem ca posibile și acestea.
Dar, în afară de apostoli și de Maria Magdalena, sunt atâtea mărturii și 

fapte, unele care atestă faptul Învierii. Astfel de mărturii și fapte sunt: brusca 
schimbare a apostolilor, apariția și perseverența creștinilor, martorii care au 
adeverit, cu prețul vieții, realitatea Învierii. Însuși triumful creștinismului și 
predica entuziastă a apostolilor nu pot fi explicate și posibile decât dacă la 
baza lor a existat realitatea văzută, palpabilă și trăită a Învierii.

Să fi fost toți Apostolii în stare de halucinație și de autosugestie? Toți, până 
la unul?

Așa tălmăcesc și așa privesc urmașii moderni ai îndoielii lui Toma actul 
istoric al Învierii, preferând mai degrabă să transforme lumea, în numele rațiunii 
- zic ei -, într-un azil de halucinați, de nevropați și de nebuni, decât să admită 
minunea Învierii.

Toți acești „pozitiviști” repetă mereu cuvintele apostolului Toma, cerând 
pentru ei proba palpabilă a Învierii. Dar, chiar dacă această probă li s-ar da și 
chiar dacă minunea Învierii s-ar repeta pentru ei, tot nu ar crede. În privința 
aceasta sunt concludente cuvintele lui Voltaire: „Dacă în piața Tuileriilor, din 
mijlocul Parisului, în fața mea și a încă zece mii de oameni s-ar săvârși o 
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minune, în care toți ar crede, mai degrabă aș presupune ca toți acești zece mii 
de oameni au înnebunit, decât să cred în minune”.

Evident că, pentru astfel de oameni, nu există și nici n-a putut să existe 
minunea Învierii.

Acest fel de a privi și de a interpreta adevărurile credinței și faptele istoriei, 
în numele îndoielii apostolului Toma, despre care nu știu nimic, reduc totul la 
afirmația simplă: „până nu atingi cu degetul, nu crede”. „Ograda lor e așa zisa 
realitate și de acolo nu-i urnești nici cu bivolii”, spunea scriitorul italian 
Giovanni Papini.

... Dacă acești tăgăduitori ai Învierii ar putea medita mai adânc asupra 
îndoielii apostolului Toma, poate că ar putea înțelege și prețui profunzimea 
cuvântului Domnului: „Pentru că M-ai văzut, Toma, ai crezut. Fericiți cei ce 
n–au văzut și au crezut”.

Iubiți frați și surori în Hristos Domnul,
Mulți dintre noi, oamenii, cramponați de un crâmpei de realitate, anume 

cea văzută și pipăită, refuzăm să credem în marea realitate a supranaturalului, 
unde se plasează și minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Dincolo însă de această minusculă realitate, care cade sub simțurile noastre, 
stă „misterul nepătruns încă de biata minte omenească” din cealaltă realitate, 
care ascunde destinele lumii și destinele noastre și din care s-au ridicat un cult, 
o credință și un nou mod de viață, când s-a întrupat Mântuitorul și a străfulgerat 
o zare în actul Învierii...

În această lume, evident, e greu de pătruns cu degetele lui Toma sau cu 
lunetele astronomilor. Și nici nu-i nevoie. Scopul și sensul Învierii Domnului, 
ca și al venirii Lui pe pământ, n-au fost pentru a ne oferi o nouă cunoaștere 
despre lume, o nouă formulă cosmogonică, o nouă teorie biologică, care să 
răstoarne legile ce cârmuiesc materia. Aceste legi cad sub un alt plan: cel al 
realității fizice.

Pe de altă parte, nici noi și nici realitatea în genere, nu suntem numai corp, 
numai materie, care ocupăm un loc în spațiu și parcurgem o durată de timp. 
Nici nu suntem în lume ca să existăm pur și simplu, așa cum există piatra 
netrebnică din drum sau vietatea târâtoare din mlaștină.

Dincolo de realitatea fizică, animală, materială, se ridică sensul și rostul 
unei lumi și al unei vieți spirituale, către care năzuiesc și de unde descind 
eternele norme ale vieții. Această „lume a spiritului” nu o mai poate, astăzi, 
nimeni ignora sau tăgădui...

Din această realitate fac parte și datele credinței, ale religiei. Se poate tăgădui 
existența acestei realități? Dacă răspunsul este da, atunci urmările ar fi dintre 
cele mai triste. Este viața noastră o simplă amalgamare de celule sortite să se 
unească, să crească, să se reproducă și să se dezagregheze? Atunci, trecerea 
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noastră prin această lume e cea mai sinistră și mai stupidă comedie dintre toate 
existențele de pe glob. Dar atunci, de ce toate aceste amăgiri și înșelări pe care 
ni le facem? De ce toate aceste credințe și aspirații? De ce toată această zbatere 
și întrecere? De ce această năzuință și suspin către perfecțiune, către sfințenie, 
către o lume a transcendenței și a eternității, către Divinitate?

Omul nu este o simplă masă de carne, ci purtătorul unei misiuni și lăcașul 
unui suflet. Prin urmare, el este și părtașul unei alte realități, care o depășește 
pe cea fizică. Așadar, depășind legile care cârmuiesc materia, poate aspira să 
participe și la o altă realitate decât cea circumcisă de posibilitățile și de 
virtualitățile realității fizice. În acest cadru, Învierea Domnului nu mai apare 
ca o absolută imposibilitate și nici nu mai înseamnă răsturnarea și negarea 
legilor care cârmuiesc realitatea fizică. 

Fără o viață viitoare, cea de aici ar fi de o tragică dezolare și de o chinuitoare 
înșelare. Și dacă, teoretic, viața de dincolo poate fi discutabilă și chiar socotită 
inadmisibilă, din punct de vedere practic, ea este nu numai admisibilă, ci și 
absolut necesară.

Iată, deci, realitatea văzută sub două planuri: fizic și supranatural. Dacă e de 
stabilit prioritatea uneia din ele, cumpăna se pleacă spre cerințele rațiunii practice. 
În acest sens trebuie tâlcuit pilduitorul cuvânt al filosofului Immanuel Kant, care 
spunea că „a trebuit să suspende toată știința, pentru a face loc credinței”.

În aceeași ordine de idei și din aceleași adânci necesități ale sensului și ale 
menirii vieții, se face posibilă și inteligibilă și realitatea Învierii Domnului, 
căci „Hristos a înviat din morți, fiind începătură (a învierii) celor adormiți”, 
scria apostolul Pavel (I Cor. 15, 20).

Pentru cei ce limitează, însă, rostul și menirea vieții numai la scurta zbatere 
de aici, evident că nu există nici necesitatea și nici posibilitatea fie a Învierii din 
morți a Mântuitorului, fie a dăinuirii noastre, după moarte, în viața viitoare.

Iubiți credincioși,
Duminica de astăzi, a Sfântului Apostol Toma, numită în popor și „Paștile 

mici”, cu minunata Evanghelie rânduită spre citire, ridică o serie de întrebări 
la care suntem chemați a răspunde. Să fie, așadar, credința noastră o grosolană 
înșelare? Să fie viețile noastre doar pământ putrezit în bezna uitării? Să fie 
viețile urmașilor noștri sinistre comedii în haosul fără noimă? Și să fie, oare, 
acesta adevăratul sens al vieții și reala dezlegare a enigmei acestei existențe? 
Trăim și ne zbatem doar într-o mizeră existență animalică, fără scop, fără suflet 
și fără Dumnezeu?

Într-o atare lume și pentru o astfel de omenire, evident, că nu a înviat „Fiul 
Omului”. Fiindcă o atare lume plutește pe „apele morții”.

Pentru oamenii care au o astfel de viziune despre lume și despre viață, 
Învierea Domnului nu are niciun înțeles, fiindcă nu are niciun conținut. Pentru 
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ei nu există nimic din ceea ce constituie un fapt spiritual. Așa cum nu există 
culoarea roșie pentru cei ce suferă de daltonism. În fața lor nu se deschide 
nicio altă față a realității, care să le vorbească despre posibilitatea și necesitatea 
spiritualității. Pe acești „orbi din naștere” în fața lumii credinței, un filosof 
(Otto Liebmann) îi aseamănă cu omida, care, strâns lipită de frunza pe care 
stă, crede că atât este lumea, cât e și frunza.

Realiștii și pozitiviștii noștri repetă și imită servili formula lui Toma: „dacă nu 
voi vedea în mâinile Lui semnele cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta 
Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 25), tăgăduind realitățile care nu cad sub unghiul lor 
de cercetare. Dar, numai pe acest plan al existenței fizice, nu vor putea descoperi 
realitatea și nici necesitatea Învierii Domnului. Ea vine de la alt înțeles și de la alt 
plan al existenței. Din planul care ne ridică din pulberea de atom la conștiința și 
misiunea de om. Dar pentru aceasta va trebui să părăsim îngusta frunză a omidei 
pozitiviste și să privim realitatea din perspectiva fluturelui ce și-a părăsit crisalida 
opacă și a pornit în zbor peste florile primăverii. Și atunci, îndoielile lui Toma se 
vor preface în certitudinile credinciosului apostol.

În urmă cu foarte mulți ani, a trăit un medic chirurg vestit pentru priceperea 
și pentru îndemânarea de a opera și a salva viața oamenilor. Toți cei ce-l cunoșteau 
personal sau auziseră de faima lui, îl stimau și-l apreciau. Acest medic, posesor 
al unei culturi vaste, nu numai că nu credea în Dumnezeu, ci chiar căuta prilejuri 
pentru a sta de vorbă cu laici și cu preoți, pentru a le clătina credința.

Într-o zi a fost internat în spitalul unde lucra acest chirurg unul din preoții 
de frunte ai țării, om foarte învățat și cu o frumoasă viață creștinească. După o 
intervenție chirurgicală complicată, pe parcursul căreia medicul a folosit toată 
iscusința și toate cunoștințele sale chirurgicale, operația a reușit. Când preotul a 
început să se refacă, între el și chirurgul salvator a avut loc o convorbire:

- „Părinte”, a spus medicul, „te cunosc de multă vreme, știu că ai făcut studii 
temeinice, că ai studiat și alte materii, pe lângă cele teologice. Cum poți crede că 
Hristos este Dumnezeu, că El ar fi înviat din morți și este permanent prezent în viața 
oamenilor?” Au urmat și alte întrebări pe aceeași temă, pe care preotul le-a ascultat 
cu atenție, a stat apoi puțin pe gânduri, a privit în ochii medicului și i-a spus:

- „Domnule doctor, eu aș putea să răspund foarte ușor la toate întrebările, dar 
mă îndoiesc dacă și pentru dumneata va fi tot așa de ușor să privești ca adevărate 
răspunsurile mele. Am înțeles ce urmărești cu aceste întrebări, de aceea socotesc 
că oricât de meșteșugite și de temeinice ar fi răspunsurile mele, nu le vei primi, 
renunț la o astfel de apărare a dumnezeirii Domnului Hristos și, în loc de răspuns, 
îți pun o întrebare: ce ai spune despre un bolnav, pe care l-ai operat și este sub 
permanenta dumneatale îngrijire, dacă într-o zi ar arunca toate medicamentele și 
nu ți-ar mai asculta sfaturile?”
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- „Este un nebun, a răspuns doctorul, sărind nervos de pe scaun. Un astfel de 
om este în primejdie de a-și pierde viața”.

- „Bine ai răspuns, domnule doctor”, a zis preotul cu un zâmbet pe buze. „Și 
eu aș fi nebun dacă aș arunca, dacă aș călca în picioare rețeta sfintelor Evanghelii, 
dacă aș nesocoti sfaturile și învățătura Domnului Hristos, marele doctor al sufletelor 
și al trupurilor. Dumneata m-ai operat, m-ai îngrijit, dar Domnul Hristos m-a 
vindecat. Mulți bolnavi, care au socotit că nu au nevoie de harul tămăduitor al lui 
Dumnezeu, n-au supraviețuit operațiilor chirurgicale. Dar eu aș fi un nebun, ca 
după treizeci de ani de slujire lui Hristos, Dumnezeul nostru, să răspund acum că 
El nu este Dumnezeu. De treizeci de ani revarsă puterea Sa divină asupra Mea, de 
treizeci de ani El lucrează la tămăduirea sufletului meu rănit de atâtea păcate și 
fărădelegi și acum să-I nesocotesc doctoria? De treizeci de ani stau sub lumina 
strălucitoare a sfintei Sale Învieri din morți, cu ajutorul căreia am înțeles adevărata 
menire a omului pe pământ, am reușit să mă desfac de orice egoism, m-am dăruit 
total, cu cele mai grele jertfe, slujirii lui Dumnezeu și oamenilor. De treizeci de 
ani mă străduiesc spre înnoirea vieții, spre trăirea în duh creștinesc și mă silesc 
spre înaltele culmi ale desăvârșirii. Și aceasta nu s-a petrecut și nu se poate petrece 
numai cu mine. Milioane și milioane de oameni, stând neclintiți pe stânca credinței, 
pășesc curajos pe drumul înnoirii vieții, pe drumul înnoirii în Hristos. După atâta 
vădită lucrare a Domnului Iisus, care este cea mai puternică dovadă a învierii Sale 
și a prezenței Sale active în lume, să spun și eu, ca și dumneata, că Hristos este un 
mit, o înșelare? Nu! Niciodată! Aceasta nu o voi face nici eu și niciun credincios 
adevărat. Aș fi un adevărat nebun, dacă aș săvârși o astfel de nelegiuire. Cred 
nestrămutat în Învierea lui Iisus Hristos și în dumnezeirea Sa”.

- „Părinte, m-a mișcat foarte mult tot ceea ce mi-ai spus. Cele ce am auzit sunt 
de mare valoare, au multă putere pentru dovedirea dumnezeirii și Învierii lui 
Hristos. Credința tare ce-ți stăpânește sufletul, tot ceea ce s-a petrecut și se petrece 
în viața dumitale, sinceritatea și devotamentul cu care slujești lui Dumnezeu, m-au 
impresionat adânc. Simt ceva deosebit în inima mea. Cred că este cel mai însemnat 
moment din viața mea. Vom mai sta de vorbă, părinte”.

Acestea zicând, a strâns mâna preotului cu căldură, în timp ce pe obrajii 
lui se prelingeau două boabe de lacrimi. Erau mărturia începutului transformării 
sale lăuntrice; razele strălucitoarei Învieri a Domnului au pătruns în sufletul 
lui și și-au început lucrarea (Pr. dr. Dumitru Bodale, Trăiri în Hristos, Colecția 
teologică „Cuvântul vieții”, Detroit, Michigan, 1985, p. 37-38). 

Cel ce ai înviat din morți, Iisuse Doamne, ajută-ne ca niciodată să nu 
cunoaștem îndoiala în dumnezeirea Ta, ci păstrându-ne în dragostea Ta, să 
putem spune întotdeauna cu credință și cu dragoste împreună cu apostolul 
Toma: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” Amin.


