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Î N Ã L Þ A R E A    D O M N U L U I 
28 MAI (FLORAR) 2020 

      

  

EVANGHELIA 

CU ÎNÞELEPCIUNE, DREPTI,  
SÃ ASCULTÃM SFÂNTA EVANGHELIE, PACE TUTUROR ! 

 
SLAVÃ ÞIE DOAMNE, SLAVÃ ÞIE ! 
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APOSTOLUL 
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DIN ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI…    

                                     Iisus le arată rănile Lui 

Pentru a-i convinge cu adevărat şi pe deplin, că El este acelaşi care a suferit, 
imediat le arată că, fiind Dumnezeu prin fire, El cunoaşte ceea ce este ascuns. 
Gândurile neliniştite din ei nu au putut fi ascunse de El. Şi le spune De ce 
sunteţi tulburaţi? Aceasta este dovada clară că Cel care este înaintea lor nu este 
o altă persoană. El este acelaşi pe Care L-au văzut suferind moarte pe Cruce şi 
pogorâre în mormânt, chiar Cel care vede mintea şi inima şi de Care nimic nu 
este ascuns. El le dă aceasta ca un semn: cunoaşterea Lui despre tumultul 
gândurilor lor. Cu alte cuvinte, El le dovedeşte că moartea a fost biruită şi că 
firea omenească a dezbrăcat stricăciunea întru El. El le arată mâinile Sale, 
picioarele şi găurile piroanelor. El le îngăduie să-L atingă şi să se convingă în 
orice fel că acelaşi trup care a suferit, acum este înviat. Nimeni să nu se 
îndoiască de Înviere. Deşi auzi Sfintele Scripturi care spun că trupul omenesc se 
seamănă trup fizic şi învie trup duhovnicesc (I Corinteni 15, 44), nu te îndoi de 
întoarcerea trupurilor omeneşti la nestricăciune. 

(Sfântul Chiril de Alexandria, Comentariu la Luca 24,                                                        
traducere pentru Doxologia.ro de Iosif Agaton) 

                        Iisus lasă deoparte toate pătimirile  

După Învierea din morţi, El lasă deoparte toate pătimirile: foame, sete, somn şi 
oboseală şi celelalte asemenea. Deşi El a gustat mâncare după Înviere, nu a fost 
supus niciunei legi a firii. El nu a simţit foame, dar la vremea potrivită, El a 
confirmat adevărul Învierii, arătând că trupul cu care a suferit şi cel cu care a 
înviat este acelaşi. 

(Sfântul Ioan Damaschinul, Credinţa ortodoxă 4.1,                                                         
traducere pentru Doxologia.ro de Iosif Agaton) 
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