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Sunt doi Toma în viaţa lui Iisus. Unul e Natanail la începutul activităţii Mântuitorului;
iar al doilea e Toma la sfârşitul ei. Primul îl recunoaşte Împăratul lui Israel şi Fiul lui
Dumnezeu. Al doilea îl recunoaşte Domnul său şi Dumnezeul său.
Natanail recunoaşte în Iisus persoana ideală a lui Mesia.
Iisus se numeşte pe sine Fiul Omului, adică omul aşa cum îl gândise Dumnezeu la
început, omul pe care trebuie să-l ajungem. Natanail recunoscu în Iisus icoana
omului!
*
Precum la început Iisus era ţinta lui Israel, pe care-l aşteptau ca pe ultima nădejde
a unui popor oropsit, aşa acum Iisus este aşteptarea istoriei. Relele pe pământ aşa
de mult vor strânge oamenii, încât nu mai rămâne istoriei altă soluţie decât
sfârşitul ei.
Cei ce-L aşteaptă pe Iisus, aceştia se poartă în istorie ca El.

Pentru scurtarea suferinţelor lor – fiindcă nu poţi fi în lume şi să crezi în Dumnezeu
fără să fii prigonit ca El – pentru aceia zice Sfântul Pavel, aşa să vă purtaţi, răbdând
cu credinţă şi grăbind venirea Domnului.
O trăire a vieţii lui Iisus, a primejdiilor la câte te expune aceasta, grăbeşte sfârşitul.
*
În veacul al VIII-lea al erei creştine a fost, printre altele, o mare luptă pentru icoane.
A trebuit un sobor ecumenic, ultimul sobor, al VII-lea, să apere cinstirea sfintelor
icoane. Atunci erau iudeii care pârau icoanele la împărati, precum că sunt chipuri
cioplite şi închinare la lemne. Deşi atunci s-a pus capăt răutăţii şi multe veacuri
icoanele au fost în cinste, astăzi iarăşi li se găseşte vină. Atunci li se zicea că-s o
închinare greşită lui Dumnezeu. Azi vina lor e că amintesc de Dumnezeu.
Dar mai e o icoană în primejdie: icoana lui Iisus, pe care o avem în noi în fiecare;
căci de la Botez fiecare suntem destinaţi să fim o icoană a lui Iisus. Împotriva
acestei icoane a lui Iisus în om, se dă azi o luptă mai vrăjmaşă ca odinioară
împotriva sfintelor icoane.
Se dă o luptă împotriva icoanei omului !
– Unde-i sunt apărătorii!?

