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CUVÂNT ~NAINTE
„Ie[it-a Sem\n\torul de diminea]\..." (Matei 13, 18)
În miezul triadei Scriptur\-Tradi]ie-Biseric\, Sfânta Evanghelie
ocup\ un loc cu totul special, pentru c\ face leg\tura dintre Cuvânt
[i Euharistie. Dumnezeu-Cuvântul este ve[nic viu [i pururea prezent în cuvintele Scripturii rostite sau cântate cu evlavie în slujbele
Bisericii. Procesiunile liturgice cu Sfânta Evanghelie ne fac p\rta[i
la Taina Mântuitorului Hristos Cel r\stignit [i înviat: „Cuvintele pe
care Eu vi le-am gr\it sunt duh [i via]\” (Ioan 6, 63).
Noi ne cuminec\m cu Trupul [i Sângele Domnului din Potirul
euharistic [i ne împ\rt\[im duhovnice[te, cu mintea [i cu inima, din
cuvintele Scripturii, ca experien]\ tainic\ a comuniunii de rug\ciune.
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel tâlcuie[te astfel, în „Comorile
Ortodoxiei”, împ\rt\[irea noastr\ din cuvintele mântuirii: „Pentru
faptul c\ Hristos r\mâne prezent în Biseric\ pân\ la sfâr[itul veacurilor, citirea Sf. Scripturi, prin care noi intr\m în comuniune cu
Hristos-Cuvântul vie]ii, este întotdeauna un act de comuniune spiritual\ care se las\ exprimat\ în diverse moduri, cu scopul ca omul
întreg s\ guste din taina prezen]ei lui Dumnezeu. În acest sens, am
putea afirma c\ tot ceea ce numim via]\ autentic\ a Bisericii este
cuvânt al vie]ii pentru ureche [i minte, pentru ochi [i contempla]ie,
pentru inim\ [i trup”. De aceea, arat\ Preafericirea Sa, în Ortodoxie
Scriptura cea una este citit\ [i receptat\ în multe moduri: lectura,
misionar\, lectura rug\toare [i/sau contemplativ\, lectura imnologic\, lectura iconografic\, lectura educativ-pedagogic\, lectura academic\ sau [tiin]ific\.
În perioada mai recent\, la aceste modalit\]i devenite tradi]ionale de receptare a Cuvântului dumnezeiesc s-a ad\ugat [i lectura
mediatic\, în principal radiofonic\. Mijloacele de comunicare în
mas\ dau acum posibilitatea propov\duirii Evangheliei c\tre un
mare num\r de oameni, afla]i la mari distan]e unii de al]ii, în contexte culturale [i sociale diferite. Dac\ în cazul celorlalte modalit\]i
de primire a cuvintelor Scripturii, publicul este format din persoane
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care î[i dedic\ un timp aparte lecturilor [i tâlcuirilor textelor sfinte,
audien]a radio este eterogen\ [i de multe ori imprevizibil\.
De aceea, [i emisiunea „Evanghelia zilei”, care se transmite în
fiecare diminea]\ la Radio Trinitas, poate fi asem\nat\ cu Parabola
Sem\n\torului. S\mân]a cea bun\ a Cuvântului mântuirii ajunge la
ascult\torii fideli ai postului de radio al Bisericii, îns\ întâlne[te de
multe ori [i oameni gr\bi]i, ap\sa]i de grijile lumii, preg\tindu-[i
micul dejun [i agenda zilei, sau afla]i în ma[in\, c\l\torind spre locul lor de munc\. P\rintele Dumitru Gic\ P\duraru [i-a asumat de
câ]iva ani, în calitate de redactor la radio Trinitas, rolul de Sem\n\tor al Cuvântului lui Dumnezeu pe calea undelor. O face cu seriozitate, cu smerenie [i cu iubire. Vocea sa melodioas\ de tenor ne
cheam\ s\ gust\m, la ceas de diminea]\, din mierea cuvintelor de
via]\ d\t\toare. El urmeaz\, cu patos misionar [i dezinvoltura jurnalistului cre[tin, îndemnurile unui p\rinte isihast de la începutul
secolului al XIV-lea, mitropolitul Teolipt al Filadelfiei: „Citi]i cu aten]ie o pagin\, p\trunde]i în]elesul, nu v\ mul]umi]i s\ parcurge]i
în repezeal\ [i superficial cuvintele, ci sim]i]i-le cu întreaga voastr\
minte [i strânge]i întru voi ca într-o vistierie sensul lor; apoi reflecta]i asupra a ceea ce a]i citit, medita]i [i v\ ve]i aprinde de râvn\.
A[a cum f\râmarea alimentelor face gustul pl\cut, tot astfel spuse
[i r\s-spuse, cuvintele sfinte dau min]ii ungerea lumin\rii [i a bucuriei nespuse”.
Din experien]a pastoral\, din tr\irile personale [i din lecturi teologice, P\rintele Dumitru d\ruie[te ascult\torilor de radio Trinitas
frumuse]e spiritual\ din lumina cuvântului Evangheliei, merinde
pentru ziua care începe [i pova]\ interioar\ spre bun\tate [i blânde]e: „Cuvintele Tale mi le-am ascuns în inim\, ca nu cumva s\ p\c\tuiesc fa]\ de Tine” (Psalm 118, 11).
Fie ca harul Domnului s\ rodeasc\ însutit [i înmiit în sufletele
cititorilor acestui volum, ca [i în sufletele radioascult\torilor, iar autorului s\-i d\ruiasc\ entuziasm [i inspira]ie, ca s\-[i împlineasc\
misiunea cu acelea[i binecuvântate roade.
Pr. Nicolae DASC|LU
La s\rb\toarea Învierii Domnului,
27 aprilie 2008
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Duminica Sfintelor Pa[ti
,,La început era Cuvântul [i Cuvântul era la Dumnezeu [i Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El
s-au f\cut; [i f\r\ El nimic nu s-a f\cut din ce s-a f\cut. Întru El era via]\
[i via]a era lumina oamenilor, [i lumina lumineaz\ în întuneric [i întunericul nu a cuprins-o. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era
Ioan. Acesta a venit spre m\rturie, ca s\ m\rturiseasc\ despre Lumin\, ca
to]i s\ cread\ prin el. Nu era el Lumina ci ca s\ m\rturiseasc\ despre
Lumin\. Cuvântul era Lumina cea adev\rat\ care lumineaz\ pe tot omul,
care vine în lume. În lume era [i lumea prin El s-a f\cut, dar lumea nu L-a
cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai S\i nu L-au primit. {i celor câ]i L-au
primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca s\ se fac\ fii ai lui
Dumnezeu, Care nu din sânge, nici din poft\ trupeasc\, nici din poft\
b\rb\teasc\, ci de la Dumnezeu s-au n\scut. {i Cuvântul S-a f\cut trup [i
S-a s\l\[luit între noi [i am v\zut slava Lui, slav\ ca a Unuia-N\scut din
Tat\l, plin de har [i de adev\r. Ioan m\rturisea despre El [i striga, zicând:
Acesta era despre Care am zis: Cel care vine dup\ mine a fost înaintea
mea, pentru c\ mai înainte de mine era. {i din plin\tatea Lui noi to]i am
luat, [i har peste har. Pentru c\ Legea prin Moise s-a dat, iar harul [i adev\rul au venit prin Iisus Hristos.” (Ioan 1, 1-17)

Hristos a Înviat!
Cu bucurie sfânt\ rostim aceste cuvinte ale biruin]ei vie]ii asupra mor]ii [i a luminii asupra întunericului. Prin Învierea Sa, Domnul nostru Iisus Hristos a ridicat din robia p\catului [i din osânda
mor]ii întreg neamul omenesc. Sl\vita Sa Înviere ne-a ar\tat calea
spre învierea noastr\ [i spre via]a de veci în Împ\r\]ia lui Dumnezeu. Ne împ\rt\[im ast\zi din bucuria Sfin]ilor Apostoli, a Femeilor mironosi]e, a drep]ilor [i proorocilor care au tr\it înainte de
na[terea Domnului Hristos, ne facem p\rta[i bucuriei lui Adam [i
a Evei. Oare ce-o fi fost în sufletele ucenicilor când au v\zut pe
Înv\]\torul lor r\stignit [i mai apoi au g\sit mormântul gol? Inimile le erau sfâ[iate de durere [i revolt\. Au avut sentimentul sfâr[itului [i al neputin]ei. Dar prin u[ile încuiate ale dezn\dejdii a
p\truns Domnul Hristos [i le-a spus: „Pace vou\”! Mântuitorul a
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adus pacea [i speran]a în sufletele lor, dar [i în sufletele noastre. Învierea Domnului Iisus Hristos este temelia p\cii, sensul vie]ii [i n\dejdea ve[niciei.
Hristos a Înviat! Adev\rat a Înviat!

Luni
,,Pe Dumnezeu nimeni nu L-a v\zut vreodat\; Fiul cel Unul-N\scut,
Care este în sânul Tat\lui, Acela L-a f\cut cunoscut. {i aceasta este m\rturia lui Ioan, când au trimis la El iudeii din Ierusalim, preo]i [i levi]i, ca
s\-l întrebe: Cine e[ti tu? {i el a m\rturisit [i n-a t\g\duit; [i a m\rturisit: Nu sunt eu Hristosul. {i ei l-au întrebat: Dar cine e[ti? E[ti Ilie?
Zis-a el: Nu sunt. E[ti tu Proorocul? {i a r\spuns: Nu. Deci i-au zis:
Cine e[ti? Ca s\ d\m un r\spuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre
tine însu]i? El a zis: Eu sunt glasul celui ce strig\ în pustie: «Îndrepta]i
calea Domnului», precum a zis Isaia proorocul. {i trimi[ii erau dintre
farisei. {i l-au întrebat [i i-au zis: De ce botezi deci, dac\ tu nu e[ti Hristosul, nici Ilie, nici Proorocul? Ioan le-a r\spuns, zicând: Eu botez cu ap\;
dar în mijlocul vostru Se afl\ Acela pe Care voi nu-L [ti]i, Cel care vine
dup\ mine, Care înainte de mine a fost [i C\ruia eu nu sunt vrednic s\-I
dezleg cureaua înc\l]\mintei. Acestea se petreceau în Betabara, dincolo de
Iordan, unde boteza Ioan.” (Ioan 1, 18-28)

Hristos a Înviat!
V\ întâmpin cu acest mesaj de bucurie [i speran]\. E ziua Învierii popoarelor veni]i,/ În inim\ [i-n suflet, lumina s-o primi]i/
Cânt\ri de biruin]\ s-aducem lui Hristos,/ C\ci din robia mor]ii cu
moartea Lui ne-a scos! Când Domnul nostru Iisus Hristos `nvie,
duce cu El întreg neamul omenesc la lumina Învierii. To]i drep]ii
din Vechiul Testament s-au f\cut p\rta[i Învierii, to]i cei ce au urmat înv\]\tura Domnului Hristos s-au împ\rt\[it din Înviere. To]i
cei ce gust\m din frumuse]ea acestei zile ne împ\rt\[im din Învierea lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel a[a ne încurajeaz\: ,,Dac\
Hristos a Înviat [i noi vom învia”. Poetul Mihai Codreanu a[a versuie[te: ,,Iisus veni [i-n casa mea-ntr-o sear\: /Era-ntru-un tainic [i suav
apus/ {i-am stat în cas\ singur cu Iisus/ {i-afar\ era blând\ prim\var\./ Apoi, plecând, din prag mi-a spus a[a:/ Comoara sufletului, ca
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[i-a min]ii/ E s\ iube[ti, pentru a putea ierta”. V\ spun [i eu cu bucurie sfânt\:
Hristos a Înviat! Adev\rat a ~nviat!

Mar]i
„{i iat\, doi dintre ucenici mergeau în aceea[i zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la [aizeci de stadii, al c\rui nume era Emaus. {i
aceea vorbeau între ei despre toate întâmpl\rile acestea. {i pe când vorbeau ei [i se întrebau între ei, [i Iisus ~nsu[i, apropiindu-Se, mergea împreun\ cu ei. Dar ochii lor erau ]inu]i ca s\ nu-L cunoasc\. {i El a zis c\tre ei:
Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimba]i unul cu altul în drumul
vostru? Iar ei s-au oprit, cuprin[i de întristare. R\spunzând, unul cu numele Cleopa a zis c\tre El: Tu singur e[ti str\in în Ierusalim [i nu [tii cele
ce s-au întâmplat în el zilele acestea? El le-a zis: Care? Iar ei I-au r\spuns:
Cele cu Iisus Nazarineanul, Care era prooroc puternic în fapt\ [i în cuvânt
înaintea lui Dumnezeu [i a tot poporul. Cum L-au osândit la moarte [i L-au
r\stignit arhiereii [i mai-marii no[tri; iar noi n\d\jduiam c\ El este Cel ce
avea s\ izb\veasc\ pe Israel; [i cu toate acestea, ast\zi este a treia zi de
când s-au petrecut acestea. Dar [i ni[te femei de ale noastre ne-au sp\imântat ducându-se dis-de-diminea]\ la mormânt. {i, neg\sind trupul Lui,
au venit zicând c\ au v\zut ar\tare de îngeri, care le-au spus c\ El este
viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt [i au g\sit a[a precum spuseser\ femeile, dar pe El nu L-au v\zut. {i El a zis c\tre ei: O, nepricepu]ilor
[i z\bavnici cu inima ca s\ crede]i toate câte au spus proorocii! Nu trebuia
oare, ca Hristos s\ p\timeasc\ acestea [i s\ intre în slava Sa? {i începând
de la Moise [i de la to]i proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele
despre El. {i s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se f\cea c\
merge mai departe. Dar ei Îl rugau st\ruitor, zicând: R\mâi cu noi c\ este
spre sear\ [i s-a plecat ziua. {i a intrat s\ r\mân\ cu ei. {i, când a stat
împreun\ cu ei la mas\, luând El pâinea, a binecuvântat [i, frângând, le-a
dat lor. {i s-au deschis ochii lor [i L-au cunoscut; [i El s-a f\cut nev\zut
de ei. {i au zis unul c\tre altul: Oare, nu ardea în noi inima noastr\, când
ne vorbea pe cale [i când ne tâlcuia Scripturile? {i, în ceasul acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim [i au g\sit aduna]i pe cei unsprezece [i
pe cei ce erau împreun\ cu ei, care ziceau c\ a înviat cu adev\rat Domnul
[i S-a ar\tat lui Simon. {i ei au istorisit cele petrecute pe cale [i cum a fost
cunoscut de ei la frângerea pâinii.” (Luca 24, 13-35)
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Hristos a Înviat!
Ne afl\m în bucuria [i în lumina Sfintei Învieri a Domnului
nostru Iisus Hristos. Toate slujbele care se s\vâr[esc în sfintele biserici amintesc, retr\iesc [i preasl\vesc Învierea. Învierea lui Hristos este speran]a învierii noastre. Una din cânt\rile specifice Învierii
Domnului este aceasta: „Ziua Învierii! S\ ne lumin\m cu pr\znuirea [i unul pe altul s\ ne îmbr\]i[\m. S\ zicem fra]ilor [i celor ce ne
ur\sc pe noi; s\ iert\m toate pentru Înviere. {i a[a s\ strig\m: Hristos
a Înviat din mor]i, cu moartea pe moarte c\lcând [i celor din morminte via]\ d\ruindu-le”. La minunea Învierii nu mai po]i ad\uga
nimic decât ceea ce au scris Sfin]ii Evangheli[ti. Cuvintele Mântuitorului au fost: „Pace vou\” [i „Bucura]i-v\”. Învierea aduce pace,
iar pacea aduce bucurie. Hristos Cel Înviat s\ v\ lumineze inimile
[i sufletele!

Miercuri
„A doua zi iar\[i st\tea Ioan [i doi dintre ucenicii lui. {i privind pe
Iisus, Care trecea, a zis: Iat\ Mielul lui Dumnezeu! {i cei doi ucenici L-au
auzit când a spus aceasta [i au mers dup\ Iisus. Iar Iisus, întorcându-Se
[i v\zându-i c\ merg dup\ El, le-a zis: Ce c\uta]i? Iar ei I-au zis: Rabi
(care se tâlcuie[te: Înv\]\torule), unde locuie[ti? El le-a zis: Veni]i [i ve]i
vedea. Au mers deci [i au v\zut unde locuia; [i au r\mas la El în ziua
aceea. Era ca la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi care auziser\ de la
Ioan [i veniser\ dup\ Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta a
g\sit întâi pe Simon, fratele s\u, [i i-a zis: am g\sit pe Mesia (care se tâlcuie[te: Hristos). {i l-a adus la Iisus. Iisus, privind la el, i-a zis: Tu e[ti
Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa (ce se tâlcuie[te: Petru). A doua
zi voia s\ plece în Galileea [i a g\sit pe Filip. {i i-a zis Iisus: Urmeaz\-Mi.
Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei [i a lui Petru. Filip a
g\sit pe Natanael [i i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise
în Lege [i proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. {i i-a zis Natanael:
Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino [i vezi. Iisus a v\zut pe
Natanael venind c\tre El [i a zis despre el: Iat\, cu adev\rat, israelit în
care nu este vicle[ug. Natanael I-a zis: De unde m\ cuno[ti? A r\spuns
Iisus [i i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am v\zut când erai sub
smochin. R\spunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu e[ti Fiul lui Dumnezeu, Tu
e[ti regele lui Israel. R\spuns-a Iisus [i i-a zis: Pentru c\ ]i-am spus c\ te-am
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v\zut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. {i i-a zis:
Adev\rat, adev\rat zic vou\, de acum ve]i vedea cerul deschizându-se [i
pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se [i coborându-se peste Fiul Omului.”
(Ioan 1, 35-51)
Slujbele care se s\vâr[esc la Învierea Domnului Iisus Hristos
aduc în inimile [i-n sufletele noastre mult\ lumin\ [i speran]\.
Lumin\, pentru c\ Hristos este Înviat [i îmbrac\ lumea întreag\ în
hain\ luminoas\. Speran]\, pentru c\ Învierea lui Hristos ne ofer\
[i nou\ posibilitatea învierii. S\pt\mâna aceasta se nume[te [i S\pt\mâna Luminat\. La Înviere nu po]i vorbi altceva decât despre
biruin]a vie]ii asupra mor]ii [i a izb\virii lui Adam din Iad. Apostolii care, de team\, L-au p\r\sit pe Hristos acum sunt încuraja]i
prin cuvintele: „Bucura]i-v\ [i nu v\ teme]i”. De la încredin]area
Mariei Magdalena pân\ la cea a lui Toma, fiecare dintre noi trece
prin tr\irile interioare ale acestora. Ne cuprinde [i pu]in din curajul
mironosi]elor, dar ni se strecoar\ `n inimi [i o frântur\ din `ndoiala
lui Toma. Lumina Învierii a adus Ucenicilor [i ne aduce [i nou\
lumina în]elegerii unor lucruri care sunt mai presus de `n]elegere.
Domnul Hristos - Lumina lumii aprinde în sufletul fiec\rui urma[
al S\u, o lumin\ a speran]ei în înviere [i dorin]a vie]ii ve[nice.

Joi
„{i era un om dintre farisei, care se numea Nicodim [i care era frunta[ al iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus [i I-a zis: Rabi, [tim c\ de la
Dumnezeu ai venit înv\]\tor; c\ nimeni nu poate face aceste minuni, pe
care le faci Tu, dac\ nu este Dumnezeu cu el. R\spuns-a Iisus [i i-a zis:
Adev\rat, adev\rat zic ]ie: De nu se va na[te cineva de sus, nu va putea s\
vad\ împ\r\]ia lui Dumnezeu. Iar Nicodim a zis c\tre El: Cum poate
omul s\ se nasc\, fiind b\trân? Oare, poate s\ intre a doua oar\ în pântecele mamei sale [i s\ se nasc\? Iisus a r\spuns: Adev\rat, adev\rat zic ]ie:
De nu se va na[te cineva din ap\ [i din Duh, nu va putea s\ intre în împ\r\]ia lui Dumnezeu. Ce este n\scut din trup, trup este; [i ce este n\scut
din Duh, duh este. Nu te mira c\ ]i-am zis: Trebuie s\ v\ na[te]i de sus.
Vântul sufl\ unde voie[te [i tu auzi glasul lui, dar nu [tii de unde vine,
nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e n\scut din Duhul. A r\spuns
Nicodim [i i-a zis: Cum pot s\ fie acestea? Iisus a r\spuns [i i-a zis: Tu
e[ti înv\]\torul lui Israel [i nu cuno[ti acestea? Adev\rat, adev\rat zic
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]ie, c\ noi ceea ce [tim vorbim [i ce am v\zut m\rturisim, dar m\rturia
noastr\ nu o primi]i. Dac\ v-am spus cele p\mânte[ti [i nu crede]i, cum
ve]i crede cele cere[ti? {i nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. {i dup\ cum Moise a în\l]at
[arpele în pustie, a[a trebuie s\ se înal]e Fiul Omului, ca tot cel ce crede în
El s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\.” (Ioan 3,1-15)
Din discu]ia Domnului Iisus Hristos cu fariseul Nicodim, în]elegem c\ cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu [i în Învierea Sa va
mo[teni via]a ve[nic\. Pentru mul]i din cei ce citesc aceste cuvinte,
când vorbe[ti despre via]a ve[nic\, poate p\rea un lucru foarte abstract
[i de neîn]eles. Sunt lucruri în via]\ pe care nu le po]i în]elege dac\
nu ai credin]\ în Dumnezeu. S\ pleci de la îndemnul Mântuitorului: „Caut\ [i vei afla”! Astfel vei putea în]elege [i cum a avut loc
învierea, [i cum a înviat Iisus [i cum a p\truns prin u[ile încuiate la
Apostoli. Primele sentimente pe care le-au avut ucenicii [i femeile
mironosi]e, dup\ r\stignirea lui Hristos, au fost de team\, surprindere [i neputin]\. Gândeau c\ totul s-a sfâr[it pe dealul Golgotei. Ei
bine, Cel ce era mort, acum este înviat. Triste]ea s-a risipit la primele cuvinte ale Mântuitorului: „Pace vou\!”.

Vineri
„Dup\ aceasta S-a coborât în Capernaum, El [i mama Sa [i fra]ii [i
ucenicii S\i, [i acolo n-a r\mas decât pu]ine zile. {i erau aproape Pa[tile
iudeilor, [i Iisus S-a urcat la Ierusalim. {i a g\sit [ezând în templu pe cei
ce vindeau boi [i oi [i porumbei [i pe schimb\torii de bani. {i, f\cându-[i
un bici din [treanguri, i-a scos pe to]i afar\ din templu, [i oile [i boii, [i
schimb\torilor le-a v\rsat banii [i le-a r\sturnat mesele. {i celor ce vindeau porumbei le-a zis: Lua]i acestea de aici. Nu face]i casa Tat\lui Meu
cas\ de negustorie. {i [i-au adus aminte ucenicii Lui c\ este scris: «Râvna
casei Tale m\ mistuie». Au r\spuns deci iudeii [i I-au zis: Ce semn ne
ar\]i c\ faci acestea? Iisus a r\spuns [i le-a zis: D\râma]i templul acesta [i
în trei zile îl voi ridica. {i au zis deci iudeii: În patruzeci [i [ase de ani s-a
zidit templul acesta! [i Tu îl vei ridica în trei zile? Iar El vorbea despre
templul trupului S\u. Deci, când S-a sculat din mor]i, ucenicii Lui [i-au
adus aminte c\ aceasta o spusese [i au crezut Scripturii [i cuvântului pe
care Îl spusese Iisus.” (Ioan 2, 12-22)
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Probabil c\ multe din cuvintele [i gesturile Domnului Iisus Hristos, ini]ial, au fost de neîn]eles pentru ucenicii S\i. De multe ori
chiar au fost contraria]i. Mult mai târziu, dup\ Învierea Sa, Apostolii au început s\ dea crezare [i s\ priceap\ multe din cele afirmate
sau s\vâr[ite de Hristos. În fragmentul evanghelic de ast\zi, mintea
iudeilor, dar [i a ucenicilor, s-a poticnit când Domnul Iisus a vorbit
despre d\râmarea Templului din Ierusalim. Cum s\ în]eleag\ ei c\
Hristos va zidi în trei zile ceea ce a fost construit cu mari sacrificii [i
mult\ trud\ în 46 de ani? Ne poticnim [i noi! Eviden]a spune altceva [i este unanim acceptat\. {i totu[i, Apostolii, dup\ ce Hristos
a înviat, au în]eles c\ El Se referea la un alt templu, [i anume la templul sufletului. Iudeii aveau concep]ia c\ doar în Templul din Ierusalim s\l\[luie[te Dumnezeu. Cre[tinii [tiu c\ trupurile lor sunt
temple ale Sfântului Duh. Numai dup\ Învierea lui Iisus ceea ce era
de neacceptat [i neverosimil a devenit evident. Învierea te lumineaz\ [i te ilumineaz\. În sufletul t\u se aprinde o candel\ care face
lumin\ [i în tine [i în jurul t\u.

Sâmb\t\
,,Dup\ acestea a venit Iisus [i ucenicii Lui în p\mântul Iudeii [i st\tea acolo [i boteza. {i boteza [i Ioan în Enom, aproape de Salim, c\ erau
acolo ape multe [i veneau [i se botezau. C\ci Ioan nu fusese înc\ aruncat
în închisoare. {i s-a iscat o neîn]elegere între ucenicii lui Ioan [i un iudeu,
asupra cur\]irii. {i au venit la Ioan [i i-au zis: Rabi, Acela care era cu
tine, dincolo de Iordan, [i despre Care tu ai m\rturisit, iat\ El boteaz\ [i
to]i se duc la El. Ioan a r\spuns [i a zis: Nu poate un om s\ ia nimic, dac\
nu i s-a dat lui din cer. Voi în[iv\ îmi sunte]i martori c\ am zis: Nu sunt
eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cel ce are mireas\ este mire, iar
prietenul mirelui, care st\ [i ascult\ pe mire, se bucur\ cu bucurie de glasul lui. Deci aceast\ bucurie a mea s-a împlinit. Acela trebuie s\ creasc\,
iar eu s\ m\ mic[orez. Cel ce vine de sus este deasupra tuturor; cel ce este
de pe p\mânt p\mântesc este [i de pe p\mânt gr\ie[te. Cel ce vine din cer
este deasupra tuturor. {i ce a v\zut [i a auzit, aceea m\rturise[te, dar m\rturia Lui nu o prime[te nimeni. Cel ce a primit m\rturia Lui a pecetluit c\
Dumnezeu este adev\rat.” (Ioan 3, 22-33)
Mâine este a doua duminic\ dup\ Sfintele Pa[ti. Aceast\ duminic\ se mai nume[te [i Duminica lui Toma sau Duminica Tomei.
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Ceea ce se va citi mâine la Sfânta Liturghie trebuie coroborat cu
ultimul verset din pericopa evanghelic\ de ast\zi [i anume: „Cel ce
a primit m\rturia Lui a pecetluit c\ Dumnezeu este adev\rat”. Acestea sunt cuvintele rostite de Sfântul Ioan Botez\torul [i fac referire la Domnul nostru Iisus Hristos. Capitolul 3 al Evangheliei dup\
Ioan se încheie cu urm\toarele cuvinte: „Cel ce crede în Fiul are
via]\ ve[nic\”. Deci, cel ce m\rturise[te credin]a în Hristos [i în
Învierea Sa va mo[teni via]a cea ve[nic\. De[i pare ceva obi[nuit,
salutul pe care-l folosim în aceste zile, anume Hristos a Înviat, este o
m\rturie a ceea ce credem. {i ne-am bucura ca aceste cuvinte pe
care le rostim s\ fie spuse cu sinceritate [i s\ credem în ceea ce
spunem. Altfel devine o fraz\ banal\, o simpl\ formalitate. Când
spui Hristos a Înviat, s\ [tii [i s\ sim]i c\ m\rturia pleac\ din adâncul inimii [i din adâncul sufletului t\u.

S\pt\mâna a doua dup\ Pa[ti
Luni
„{i a treia zi s-a f\cut nunt\ în Cana Galileii [i era [i mama lui Iisus
acolo. {i a fost chemat [i Iisus [i ucenicii S\i la nunt\. {i sfâr[indu-se
vinul, a zis mama lui Iisus c\tre El: Nu mai au vin. A zis ei Iisus: Ce ne
prive[te pe mine [i pe tine, femeie? Înc\ n-a venit ceasul Meu. Mama Lui
a zis celor ce slujeau: Face]i orice v\ va spune. {i erau acolo [ase vase de
piatr\, puse pentru cur\]irea iudeilor, care luau câte dou\ sau trei vedre.
Zis-a lor Iisus: Umple]i vasele cu ap\. [i le-au umplut pân\ sus. {i le-a
zis: Scoate]i acum [i aduce]i nunului. Iar ei i-au dus. {i când nunul a
gustat apa care se f\cuse vin [i nu [tia de unde este, ci numai slujitorii
care scoseser\ apa [tiau, a chemat nunul pe mire [i i-a zis: Orice om pune
întâi vinul cel bun [i, când se ame]esc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai
]inut vinul cel bun pân\ acum. Acest început al minunilor l-a f\cut Iisus
în Cana Galileii [i [i-a ar\tat slava Sa; [i ucenicii S\i au crezut în El.”
(Ioan 2, 1-11)
Prima minune pe care a s\vâr[it-o Domnul Iisus a fost la nunta
din Cana Galileii: a pref\cut apa în vin. Poate este mai pu]in spectaculoas\ aceast\ minune, decât cea a înmul]irii pe[tilor [i a pâinilor
sau cea a învierii lui Laz\r. Trebuie spus c\ minunile nu se pot

EVANGHELIA ZILEI

17

compara între ele [i c\ nu po]i acorda calificative de genul care a
fost mai mare. O minune este un lucru extraordinar [i [tii c\ este
s\vâr[it\ de Dumnezeu. Se întreab\ mul]i de ce Dumnezeu nu mai
face minuni. În aparenta lips\ a minunilor, ei g\sesc argumente
pentru îndoial\ sau chiar pentru necredin]a lor. Dar r\s\ritul soarelui nu este o minune, fulgul de nea nu este o minune, o floare nu
este o minune, na[terea [i cre[terea unui copil nu sunt minuni, lacrimile [i bucuriile nu sunt minuni? Totul este s\ picuri pu]in\ credin]\ în banalitatea cotidian\ ce te înconjoar\. Atunci vei vedea
cum lucreaz\ Dumnezeu în lume [i vei exclama: „Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu e[ti Dumnezeu, Care singur
faci minuni!”.

Mar]i
„C\ci Dumnezeu a[a a iubit lumea, încât pe Fiul S\u Cel UnulN\scut L-a dat ca oricine crede în El s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\.
C\ci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul S\u în lume ca s\ judece lumea, ci ca
s\ se mântuiasc\, prin El, lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel
ce nu crede a [i fost judecat, fiindc\ nu a crezut în numele Celui UnuiaN\scut, Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, c\ Lumina a venit
în lume [i oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina. C\ci
faptele lor erau rele. C\ oricine face rele ur\[te Lumina [i nu vine la Lumin\, pentru ca faptele lui s\ nu se v\deasc\. Dar cel care lucreaz\ adev\rul vine la Lumin\, ca s\ se arate faptele lui, c\ în Dumnezeu sunt
s\vâr[ite.” (Ioan 3, 16-21)
Duminica a II-a dup\ sl\vita Înviere a Domnului nostru Iisus
Hristos este dedicat\ de Biseric\ unuia dintre Apostoli, anume lui
Toma. Duminica se mai nume[te [i Duminica Tomei. Oare de ce s-a
dorit de c\tre Sfin]ii P\rin]i ca acest Apostol s\ aib\ o duminic\ aparte, chiar prima dup\ Înviere? În persoana Apostolului Toma, probabil, sunt sintetizate toate tr\irile celorlal]i ucenici: team\, frustrare,
îndoial\, neîncredere, poate [i dezn\dejde. El a fost cel care a dorit
s\ se conving\ în mod special, prin v\z [i prin pip\it, de Învierea
lui Hristos. {i Hristos i-a oferit aceast\ [ans\. Înainte de a-l judeca,
Domnul Hristos ne arat\ c\ venirea Sa a fost pentru ca lumea s\ se
mântuiasc\ prin El. Toma va auzi toat\ via]a sa cuvintele Mântuitorului: „nu fi necredincios, ci credincios”. Apoi Toma, pân\ dincolo
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de mormânt, va purta în vârful degetelor ceea ce a sim]it când a
atins r\nile cuielor [i a suli]ei de pe trupul lui Hristos. Prin Toma,
to]i cei ce se îndoiesc de Înviere sunt mustra]i de cuvintele: „mai ferici]i sunt cei ce nu au v\zut [i au crezut!”.

Miercuri
„Dar Iisus le-a r\spuns: Tat\l Meu pân\ acum lucreaz\; [i Eu lucrez.
Deci pentru aceasta c\utau mai mult iudeii s\-L omoare, nu numai pentru c\ dezlega sâmb\ta, ci [i pentru c\ zicea c\ Dumnezeu este Tat\l S\u,
f\cându-Se pe Sine deopotriv\ cu Dumnezeu. A r\spuns Iisus [i le-a zis:
Adev\rat, adev\rat zic vou\: Fiul nu poate s\ fac\ nimic de la Sine, dac\
nu va vedea pe Tat\l f\când; c\ci cele ce face Acela, acestea le face [i Fiul
întocmai. C\ Tat\l iube[te pe Fiul [i-I arat\ toate câte face El [i lucruri
mai mari decât acestea va ar\ta Lui, ca voi s\ v\ mira]i. C\ci, dup\ cum
Tat\l scoal\ pe cei mor]i [i le d\ via]\, tot a[a [i Fiul d\ via]\ celor ce
voie[te. Tat\l nu judec\ pe nimeni, ci toat\ judecata a dat-o Fiului. Ca to]i
s\ cinsteasc\ pe Fiul cum cinstesc pe Tat\l. Cine nu cinste[te pe Fiul nu
cinste[te pe Tat\l care L-a trimis. Adev\rat, adev\rat zic vou\: Cel ce
ascult\ cuvântul Meu [i crede în Cel ce M-a trimis are via]\ ve[nic\ [i la
judecat\ nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la via]\.” (Ioan 5, 17-24)
Citind cuvintele fragmentului evanghelic de ast\zi, observi cum
Sfântul Evanghelist Ioan face `n Evanghelia a patra o sintez\ a vie]ii [i activit\]ii Domnului nostru Iisus Hristos. Este scris\ cu mult\
dexteritate, f\r\ s\ te oboseasc\ [i a[ spune c\ are mult\ poezie,
este asemeni unei ode. Evenimentele [i cuvintele lui Iisus sunt astfel prezentate încât s\ transmit\ maximum de informa]ie, dar [i
sim]\minte. Te p\trunde cuvântul, versetul, capitolul, încât sim]i
c\ Iisus este lâng\ tine [i e[ti martor direct la cele prezentate. Te
sim]i [i tu un ucenic încredin]at de Înviere. Toat\ aceast\ perioad\
pân\ la În\l]are [i Pogorârea Sfântului Duh este un timp al concretiz\rii promisiunilor. A promis Hristos ca va învia; a înviat [i a
ar\tat acest lucru [i ucenicilor S\i. Ne gândim la bucuria femeilor
mironosi]e, la mirarea [i bucuria Apostolilor, când Hristos a venit
la ei prin u[ile încuiate, la bucuria tr\it\ de Luca [i Cleopa pe
drumul Emausului. Cuprin[i de preocup\rile vie]ii cotidiene poate
nu mai putem percepe, sim]i [i vedea lumina Învierii. Ai de f\cut
un singur lucru: cite[te [i recite[te cuvintele scrise despre acest
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cre[tin, ai o satisfac]ie [i o mul]umire deosebite. Astfel î]i cl\de[ti [i
î]i maturizezi sufletul. C\ci nu numai cu pâine va tr\i omul, ci [i cu
tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu.

S\pt\mâna a treia dup\ Pa[ti
Luni
„Deci iar\[i a mers în Cana Galileii, unde pref\cuse apa în vin. [i era
un slujitor regesc, al c\rui fiu era bolnav în Capernaum. Acesta, auzind
c\ Iisus a venit din Iudeea în Galileea, s-a dus la El [i Îl ruga s\ Se coboare
[i s\ vindece pe fiul lui, c\ era gata s\ moar\. Deci Iisus i-a zis: Dac\ nu
ve]i vedea semne [i minuni, nu ve]i crede. Slujitorul regesc a zis c\tre El:
Doamne, coboar\-Te înainte de a muri copilul meu. Iisus i-a zis: Mergi,
copilul t\u tr\ie[te. {i, omul a crezut cuvântului pe care i l-a spus Iisus [i
a plecat. Iar pe când cobora, slugile lui, l-au întâmpinat spunându-i c\
fiul lui tr\ie[te. {i cerea, deci, s\ afle de la ele ceasul în care i-a fost mai
bine. Deci i-au spus c\ ieri, în ceasul al [aptelea, l-au l\sat frigurile. A[adar, tat\l a cunoscut c\ în ceasul acela a fost în care Iisus i-a zis: Fiul t\u
tr\ie[te. {i a crezut el [i toat\ casa lui. Aceasta este a doua minune pe care
a f\cut-o iar\[i Iisus, venind din Iudeea în Galileea.” (Ioan 4, 46-54)
Sunt [i fra]i de-ai no[tri care r\sfoiesc Sfânta Scriptur\ din dorin]a de a g\si lucruri senza]ionale. Al]ii r\st\lm\cesc anumite texte
sau for]eaz\ în]elesul lor, pentru a g\si situa]ii sau a trage concluzii
care mai de care mai bizare. Ei bine, senza]ionalul [i, oarecum, spectaculosul din Sfintele Scripturi vine din faptul c\ ele sunt inspirate de
Dumnezeu [i sunt un mijloc prin care Dumnezeu Se face cunoscut.
În rest, g\sim oameni obi[nui]i ca [i noi. Au sentimente, se mir\, se
îngrozesc, gândesc, se r\zgândesc, se îndoiesc, plâng sau se bucur\. Fragmentul evanghelic de ast\zi st\ m\rturie în acest sens. Oare
câ]i dintre noi nu s-au aflat în situa]ia slujitorului regesc amintit în
pericopa evanghelic\ de ast\zi? Oare câ]i dintre noi nu au l\crimat
[i s-au tânguit la vederea copilului bolnav.
Ieri a fost Duminica Mironosi]elor. Maria Magdalena, Salomeea,
Maria, mama lui Iosif, [i altele au fost cele care au plecat spre mormântul lui Iisus s\ s\vâr[easc\ cele ce ]ineau de înmormântarea
prev\zut\ `n tradi]ia iudaic\. Ele au r\mas exemplu de sensibilitate

EVANGHELIA ZILEI

23

tipic feminin\. La sensibilitatea lor, Hristos le r\spunde cu mesajul
S\u divin: „Bucura]i-v\!” Când Domnul Iisus a învins moartea,
mironosi]ele au luat curaj s\ înving\ frica. Au împletit dragostea,
sensibilitatea [i curajul cu încrederea în Dumnezeu. Consider\m c\
aceast\ zi poate fi, pe drept cuvânt, „ziua femeii cre[tine”.

Mar]i
„Lucra]i nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce
r\mâne spre via]a ve[nic\ [i pe care o va da vou\ Fiul Omului, c\ci pe El
L-a pecetluit Dumnezeu-Tat\l. Deci au zis c\tre El: Ce s\ facem, ca s\
s\vâr[im lucr\rile lui Dumnezeu? Iisus a r\spuns [i le-a zis: Aceasta este
lucrarea lui Dumnezeu, ca s\ crede]i în Acela pe Care El L-a trimis. Deci
I-au zis: Dar ce minune faci Tu, ca s\ vedem [i s\ credem în Tine? Ce lucrezi? P\rin]ii no[tri au mâncat man\ în pustie, precum este scris: «Pâine
din cer le-a dat lor s\ m\nânce». Deci Iisus le-a zis: Adev\rat, adev\rat
zic vou\: Nu Moise v-a dat pâinea cea din cer; ci Tat\l Meu v\ d\ din cer
pâinea cea adev\rat\. C\ci pâinea lui Dumnezeu este cea care se coboar\
din cer [i care d\ via]\ lumii.” (Ioan 6, 27-33)
Sunt câteva evenimente din via]a [i activitatea Domnului Iisus
Hristos care ar trebui puse fa]\ în fa]\, în oglind\, pentru a vedea în]elesul lor duhovnicesc [i a le percepe rostul. Sâmb\t\ a fost învierea
lui Laz\r, iar în sâmb\ta urm\toare, Hristos va fi în mormânt. Duminic\ este intrarea în Ierusalim, iar în duminica urm\toare, Hristos va învia. În S\pt\mâna Patimilor, joi, se citesc cele 12 evanghelii, [i tot într-o joi Iisus Se înal]\ la cer. Duminic\, la Înviere, Mântuitorul se arat\ femeilor mironosi]e; într-o duminic\ Apostolul
Toma se convinge de învierea Domnului Hristos [i tot într-o duminic\ are loc Pogorârea Sfântului Duh [i începe predica ucenicilor.
Botezul Domnului este pe 6 ianuarie [i tot la o dat\ de 6 (august)
este [i Schimbarea la Fa]\. Toate acestea le punem în leg\tur\ cu
întrebarea unor iudei, adresat\ Domnului Iisus: „Ce s\ facem, ca s\
s\vâr[im lucrurile lui Dumnezeu?” R\spunsul lui Hristos a fost: „S\
crede]i în Cel pe care El L-a trimis.” Pentru noi, acest r\spuns trebuie s\ ne induc\ spre a cinsti [i respecta fiecare zi, ca fiind crea]ia
lui Dumnezeu. {i astfel credem în Hristos [i s\vâr[im lucrurile
Sale. Credem în na[terea Sa, în învierea Sa, în în\l]area Sa. Când
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afirmi [i e[ti convins de toate acestea, ai f\cut un pas mare spre
Împ\r\]ia lui Dumnezeu.

Miercuri
„{i Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vie]ii; cel ce vine la Mine nu va fl\mânzi [i cel ce va crede în Mine nu va înseta niciodat\. Dar am spus vou\
c\ M-a]i [i v\zut [i nu crede]i. Tot ce-Mi d\ Tat\l va veni la Mine; [i pe
cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afar\; pentru c\ M-am coborât din cer,
nu ca s\ fac voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine. {i aceasta este
voia Celui ce M-a trimis, ca din to]i pe care Mi i-a dat Mie s\ nu pierd
nici unul, ci s\-i înviez pe ei în ziua cea de apoi.” (Ioan 6, 35-39)
Cuvintele fragmentului evanghelic de ast\zi pun fa]\ în fa]\
dou\ realit\]i: pe de o parte, Domnul Iisus Hristos este Cel ce Se
ofer\ pentru via]a lumii, iar pe de alt\ parte, tot Hristos este Cel ce
poart\ grij\ de fiecare suflet ca s\ nu se piard\, ci s\ aib\ parte de
înviere. Domnul Iisus Se ofer\ lumii în fiecare Sfânt\ Liturghie, d\ruind fiec\rui membru al Bisericii Trupul [i Sângele S\u, ca arvun\
pentru via]a cea ve[nic\. Cine tr\ie[te cu Hristos [i în Hristos nu va
fl\mânzi [i nu va mai înseta niciodat\. El î]i poate oferi tot ceea ce-]i
este necesar în aceast\ via]\, din perspectiva vie]ii viitoare. Vedem
c\ Dumnezeu a iubit lumea atât de mult, încât pe Fiul S\u L-a dat,
ca oricine crede în El s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\. {i a[a
voie[te Dumnezeu, din dragoste pentru crea]ia [i creatura Sa, ca
lumea s\ d\inuie în ve[nicia Împ\r\]iei Sale. Misiunea lui Iisus a
fost de a se oferi oamenilor [i a le împ\rt\[i dorin]a lui Dumnezeu
de mântuire a oamenilor. Hristos este Cel ce ofer\ o alt\ perspectiv\ asupra vie]ii [i a mor]ii. În El, via]a devine ve[nic\ prin înviere,
iar moartea este doar o poart\ spre un alt t\râm. {i marea tain\
const\ în faptul c\ Hristos este aceast\ poart\!

Joi
„C\ aceasta este voia Tat\lui Meu, ca oricine vede pe Fiul [i crede în
El s\ aib\ via]\ ve[nic\ [i Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Deci iudeii
murmurau împotriva Lui, fiindc\ zisese: Eu sunt pâinea ce s-a coborât
din cer. {i ziceau: Au nu este Acesta Iisus, fiul lui Iosif, [i nu [tim noi pe
tat\l S\u [i pe mama Sa? Cum spune El acum: M-am coborât din cer?
Iisus a r\spuns [i le-a zis: Nu murmura]i între voi. Nimeni nu poate s\
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vin\ la Mine, dac\ nu-l va trage Tat\l, Care M-a trimis, [i Eu îl voi învia
în ziua de apoi.” (Ioan 6, 40-44)
În]elepciunea omeneasc\ spune c\ aparen]ele în[eal\. Uneori
nu putem vedea [i în]elege esen]ialul, deoarece suntem prea închista]i [i cuprin[i de aparen]e, de lucruri colaterale, de fapte [i
evenimente pu]in relevante. Când Domnul Iisus Hristos vorbe[te
despre via]a ve[nic\ [i despre înviere, a[a cum nu a mai a vorbit nimeni pân\ la El [i nici dup\ El, cei din preajma Sa nu au în]eles
esen]ialul, ci au tras o concluzie pripit\ [i neconstructiv\. Ei [tiau
pe cei pe care-i considerau p\rin]ii lui Iisus, pe Iosif [i pe Maria. Deci,
în mintea lor, dac\ [tiau familia, gândeau c\ [tiu [i pe Cel care le
vorbea. Impresia era c\ Iisus este unul de-al lor. Cum putea Hristos
afirma c\ S-a coborât din cer, dac\ ei [tiau prea bine unde locuie[te? Ne poticnim [i noi, asemeni iudeilor de acum 2000 de ani.
Locuin]a lui Iisus este lumea întreag\, El locuie[te [i în inima [i în
sufletul fiec\rui cre[tin, deci [i `n al t\u. Oare dac\ mergi la biseric\
de Pa[ti sau faci o excursie la o m\n\stire, L-ai [i cunoscut pe Dumnezeu? Poate unii, în mod excep]ional, L-ar putea g\si [i în acest
mod. Îns\ esen]ial este s\-]i cl\de[ti sufletul t\u, zidind c\r\mid\
cu c\r\mid\ [i înt\rindu-l cu poruncile lui Dumnezeu. Iar ca acoperi[ al acestui edificiu s\ pui Învierea Domnului Iisus.

Vineri
„Eu sunt pâinea vie]ii. P\rin]ii vo[tri au mâncat man\ în pustie [i au
murit. Pâinea care se coboar\ din cer este aceea din care, dac\ m\nânc\
cineva, nu moare. Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine
m\nânc\ din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi
da pentru via]a lumii este trupul Meu. Deci iudeii se certau între ei,
zicând: Cum poate Acesta s\ ne dea trupul Lui s\-l mânc\m? {i le-a zis
Iisus: Adev\rat, adev\rat zic vou\, dac\ nu ve]i mânca trupul Fiului Omului [i nu ve]i bea sângele Lui, nu ve]i avea via]\ în voi. Cel ce m\nânc\
trupul Meu [i bea sângele Meu are via]\ ve[nic\, [i Eu îl voi învia în ziua
cea de apoi.” (Ioan 6, 48-54)
Exist\ în via]a credinciosului o leg\tur\ foarte strâns\, între
ceea ce ofer\ el [i ceea ce ofer\ Dumnezeu. În fragmentul evanghelic de azi vedem c\ la deschiderea noastr\ spre Dumnezeu [i via]a
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ziua de mâine cu mult\ determinare. Pesimi[tii sunt mai rezerva]i,
mai greu se las\ antrena]i în realitatea cotidian\. Cam a[a era lumea [i acum 2000 de ani. Vedem acest lucru din fragmentul evanghelic de ast\zi. Când vorbeau despre Domnul Iisus Hristos, ce-i drept,
cam pe ascuns de frica represaliilor, unii erau de p\rere c\ Hristos
este un înv\]\tor bun care trebuie urmat. Al]ii, din contr\, afirmau
c\ este un am\gitor care induce mul]imile în eroare, îndep\rtându-le de tradi]ii. {i pentru unii [i pentru al]ii, Mântuitorul a trebuit
s\ aduc\ dovezi sincere [i de necomb\tut c\ este [i bun [i drept, [i
cinstit [i bine inten]ionat. E greu s\ lucrezi cu oameni care sunt
fluctuan]i în ceea ce cred [i simt. Cel mai bun exemplu: la Florii,
mul]imile L-au ova]ionat pe Hristos, iar dup\ câteva zile L-au condamnat. Or, Domnul Iisus, ca un P\stor Bun, mângâie pe fiecare [i
îmb\rb\teaz\. {i pe cei ce-L ur\sc îi mângâie, [i pe cei ce-L hulesc îi
iube[te, [i pe cei ce-L r\stignesc îi iart\. Toate le face din dragoste
pentru urma[ii S\i. Iar dragostea Sa trebuie s\ nasc\ în tine dorin]a
de a-L urma spre Înviere [i În\l]are.

Miercuri
„Iar la jum\tatea praznicului Iisus S-a suit în templu [i înv\]a. {i
iudeii se mirau zicând: Cum [tie Acesta carte f\r\ s\ fi înv\]at? Deci le-a
r\spuns Iisus [i a zis: Înv\]\tura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a
trimis. De vrea cineva s\ fac\ voia Lui, va cunoa[te despre înv\]\tura
aceasta dac\ este de la Dumnezeu sau dac\ Eu vorbesc de la Mine Însumi.
Cel care vorbe[te de la sine î[i caut\ slava sa; iar cel care caut\ slava celui
ce l-a trimis pe el, acela este adev\rat [i nedreptate nu este în el. Oare nu
Moise v-a dat Legea? {i nimeni dintre voi nu ]ine Legea. De ce c\uta]i s\
M\ ucide]i? {i mul]imea a r\spuns: Ai demon. Cine caut\ s\ te ucid\?
Iisus a r\spuns [i le-a zis: Un lucru am f\cut [i to]i v\ mira]i. De aceea
Moise v-a dat t\ierea împrejur, nu c\ este de la Moise, ci de la p\rin]i, [i
sâmb\ta t\ia]i împrejur pe om. Dac\ omul prime[te t\ierea împrejur sâmb\ta, ca s\ nu se strice Legea lui Moise, v\ mânia]i pe Mine c\ am f\cut
sâmb\ta un om întreg s\n\tos? Nu judeca]i dup\ înf\]i[are, ci judeca]i
judecat\ dreapt\. Deci ziceau unii dintre ierusalimiteni: Nu este oare Acesta pe care-L c\utau s\-L ucid\? {i iat\ c\ vorbe[te pe fa]\ [i ei nu-I zic
nimic. Nu cumva c\peteniile au cunoscut cu adev\rat c\ Acesta e Hristos? Dar pe Acesta Îl [tim de unde este. Îns\ Hristosul, când va veni,
nimeni nu [tie de unde este. Deci a strigat Iisus în templu, înv\]ând [i
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zicând: [i pe Mine M\ [ti]i [i [ti]i de unde sunt; [i Eu n-am venit de la
Mine, dar adev\rat este Cel ce M-a trimis pe Mine [i pe Care voi nu-L
[ti]i. Eu Îl [tiu pe El, c\ci de la El sunt [i El M-a trimis pe Mine. Deci
c\utau s\-L prind\, dar nimeni n-a pus mâna pe El, pentru c\ nu venise
înc\ ceasul Lui.” (Ioan 7, 14-30)
Fragmentul evanghelic de ast\zi prezint\ îndoielile iudeilor vizavi de persoana Domnului Iisus Hristos. Vedeau minunile s\vâr[ite, auzeau înv\]\turile, vedeau felul de a se manifesta al lui
Hristos, dar st\teau în expectativ\, aveau înc\ numeroase dubii.
C\peteniile poporului doreau s\-L condamne fiindc\ vindecase un
paralitic – cel de la sc\ld\toarea Vitezda – într-o zi de sâmb\t\. În
falsa lor argumentare, Hristos g\se[te contraargumentele. Dac\
pentru iudei t\ierea împrejur se f\cea sâmb\ta, nu cu atât mai mult
se putea vindeca un om, bolnav de 38 de ani, în ziua sâmbetei?
Toat\ activitatea Domnului Iisus a fost spre slava lui Dumnezeu Tat\l. Noi nu putem ajunge la Dumnezeu decât prin Fiul S\u, prin
Domnul Hristos. Via]a noastr\ este strâns legat\ de activitatea [i
via]a Mântuitorului. Atunci când urmezi înv\]\tura Sa, via]a ta cap\t\ un sens, [tii de unde vii [i încotro mergi. {i dincolo de toate
întreb\rile [i frustr\rile personale, El, Hristos, este Mântuitorul [i
Judec\torul acestei lumi. Pentru ea S-a n\scut, pentru ea a p\timit,
pentru ea a înviat. Închin\-]i via]a lui Iisus! El este Calea, Adev\rul
[i Via]a!

Joi
„Deci iar\[i le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi
urmeaz\ Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vie]ii. De aceea
fariseii I-au zis: Tu m\rturise[ti despre Tine Însu]i; m\rturia Ta nu este
adev\rat\. A r\spuns Iisus [i le-a zis: Chiar dac\ Eu m\rturisesc despre
Mine Însumi, m\rturia Mea este adev\rat\, fiindc\ [tiu de unde am venit
[i unde M\ duc. Voi nu [ti]i de unde vin, nici unde M\ duc. Voi judeca]i
dup\ trup; Eu nu judec pe nimeni. {i chiar dac\ Eu judec, judecata Mea
este adev\rat\, pentru c\ nu sunt singur, ci Eu [i Cel ce M-a trimis pe
Mine. {i în Legea voastr\ este scris c\ m\rturia a doi oameni este adev\rat\. Eu sunt Cel ce m\rturisesc despre Mine Însumi [i m\rturise[te
despre Mine Tat\l, Cel ce M-a trimis. Îi ziceau deci: Unde este Tat\l T\u?
R\spuns-a Iisus: Nu m\ [ti]i nici pe Mine nici pe Tat\l Meu; dac\ M-a]i
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[ti pe Mine, a]i [ti [i pe Tat\l Meu. Cuvintele acestea le-a gr\it Iisus în
vistierie, pe când înv\]a în templu; [i nimeni nu L-a prins, c\ înc\ nu venise ceasul Lui.” (Ioan 8, 12-20)
De câte ori auzi cuvintele „Eu sunt Lumina lumii”, rostite de
Domnul Iisus Hristos, parc\ în jurul t\u totul se lumineaz\. Gândul î]i zboar\ la noaptea Învierii. În întunericul deplin r\sare o
lumin\. Aceast\ lumin\ alung\ toat\ nesiguran]a, îndoiala [i întreb\rile f\r\ rost. Cuvintele preotului din noaptea Învierii, „veni]i de
lua]i Lumin\”, pun al\turi pe Creator [i pe crea]ia Sa, pe Dumnezeu [i pe omul f\cut dup\ chipul [i asem\narea Sa. Dumnezeu î]i
ofer\ lumina, ca s\-]i fie c\l\uz\ în aceast\ via]\. El este [i sursa
luminii, izvorul ei, dar [i cel ce se ofer\ în chipul luminii. Domnul
Hristos este Lumina pe care o primim cu to]ii, [i cei ce cred, [i cei ce
înc\ mai caut\ r\spunsuri. Dup\ ce lumina te-a cuprins, în]elegi de
ce to]i cei ce urmeaz\ Mântuitorului nu mai umbl\ în întuneric. La
Botez a[a ne rug\m: „D\-mi mie hain\ luminoas\, Cel ce te îmbraci
cu lumina ca [i cu o hain\”. Îmbr\cat la Botez cu haina luminii, credinciosul merge în via]\, nu în promiscuitatea tenta]iilor [i a întunericului, ci ca o lumin\ primit\ de la Lumina Hristos.

Vineri
„{i iar\[i le-a zis: Eu M\ duc [i M\ ve]i c\uta [i ve]i muri în p\catul
vostru. Unde M\ duc Eu, voi nu pute]i veni. Deci ziceau iudeii: Nu
cumva Î[i va ridica singur via]a? C\ zice: Unde M\ duc Eu, voi nu pute]i
veni. {i El le zicea: Voi sunte]i din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi
sunte]i din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta. V-am spus deci
vou\ c\ ve]i muri în p\catele voastre. C\ci dac\ nu crede]i c\ Eu sunt,
ve]i muri în p\catele voastre. Deci Îi ziceau ei: Cine e[ti Tu? {i a zis lor
Iisus: Ceea ce v-am spus de la început. Multe am de spus despre voi [i de
judecat. Dar Cel ce M-a trimis pe Mine adev\rat este, [i cele ce am auzit
de la El, Eu acestea le gr\iesc în lume. {i ei n-au în]eles c\ le vorbea
despre Tat\l. Deci le-a zis Iisus: Când ve]i în\l]a pe Fiul Omului, atunci
ve]i cunoa[te c\ Eu sunt [i c\ de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum
M-a înv\]at Tat\l, a[a vorbesc. {i Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a
l\sat singur, fiindc\ Eu fac pururea cele pl\cute Lui. Spunând El acestea,
mul]i au crezut în El.” (Ioan 8, 21-30)

