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În loc de prefa]\
Restul unui Rost
Ce-ar fi scrisul f\r\ disciplina lecturii, ce-ar fi
cuvântul f\r\ ascultare, ce-ar fi lumea f\r\ Evanghelie? Dincolo de cuvinte se deschide o lume a
t\cerilor albastre, unde rostirea, prin jertf\, devine rostuire. Omul, dintotdeauna, mai mult a
t\cut decât a vorbit, prin t\cere cultivându-[i credin]a, prin cuvânt îmbog\]indu-[i religia. Credin]a
d\inuie, bog\]ia este trec\toare. {i totu[i, esen]a
cuvântului nu este nici ascultarea, nici t\cerea, este
propov\duirea. Evanghelia devine prima carte –
produs al propov\duirii revelate. Ea a fost împ\r]it\ patristic în pericope, dup\ cicluri, st\ri [i anotimpuri pentru a marca timpul euharistic.
Via]\ deplin\, tr\it\ fragmentar, Evanghelia
este propov\duit\ mai ales în fiecare duminic\,
definind aceast\ zi ca s\rb\toare a Învierii Cuvântului de sub lespedea t\cut\ a mormântului.
Cu în]elepciune drep]i, s\ ascult\m Sfânta Evanghelie! – este chemarea preotului slujitor, devenit
[i prim ascult\tor. Enoria[ii au perceput permanent unicitatea jertfei în Biseric\ doar prin ascultare, iar acas\ prin rostuire. Între rostire [i rostuire,
11
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ascultarea Evangheliei î[i întinde dulcea]a cuvântului...
Aceste lecturi evanghelice s-au n\scut din
îndemnul Înaltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan, fiind transmise la Radio Oltenia – Craiova,
în anii 2005-2008.
Acum, cititorii au în fa]\, pururea în fa]\,
aceste f\r\mituri de cuvinte, ca pe restul unui
Rost.
Autorul
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Rug\ciunea dinainte de Evanghelie
Str\luce[te în inimile noastre, Iubitorule de
oameni, St\pâne, lumina cea curat\ a cunoa[terii Dumnezeirii Tale [i deschide ochii gândului nostru spre în]elegerea evanghelicelor Tale
propov\duiri.
Pune în noi [i frica fericitelor Tale porunci, ca
toate poftele trupului c\lcând, vie]uire duhovniceasc\ s\ petrecem, cugetând [i f\când toate
cele ce sunt spre bun\-pl\cerea Ta.
C\ Tu e[ti luminarea sufletelor [i a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule [i }ie slav\
în\l]\m, împreun\ [i Celui f\r\ de început al
T\u P\rinte [i Preasfântului [i bunului [i de
via]\ f\c\torului T\u Duh, acum [i pururea [i-n
vecii vecilor.
Amin.

13

Memoria lui Dumnezeu

Memoria lui Dumnezeu
(Duminica Sfintelor Pa[ti; Ioan 1, 1-17)
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
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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.
La începutul Învierii era Cuvântul. {i Cuvântul era la Dumnezeu [i Dumnezeu era Cuvântul.
Acesta era întru început la Dumnezeu.
La început nu era na[terea, nu era moartea, nu era
via]a, la început era Învierea, adic\, iar\[i Cuvântul.
La-nceput pe când Fiin]a nu era nici nefiin]\/ pe
când totul era lips\ de via]\ [i voin]\/ fu pr\pastie,
genune fu noian întins de ape?/ n-a fost lume priceput\ [i nici minte s\ priceap\... întreab\ [i r\spunde
Eminescu, poetul nostru n\scut, nef\cut [i neînviat.
Înc\!
Tot ceea ce exist\ are un început. Toat\ concentrarea gândului este direc]ionat\ c\tre acel Început ca Facere. Aceasta este memoria Lumii, în
care tr\im permanent. Fiul lui Dumnezeu vine [i
cutremur\ temeliile acestei memorii. Începutul
mor]ii este na[terea, începutul Învierii nu este
moartea, ci îns\[i Via]a.
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.
Gândul meu vine [i acoper\ cugetul precum
uitarea acoper\ memoria [i precum iarba acoper\
16
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Toma [i pacea Învierii
(Duminica a II-a dup\ Sfintele Pa[ti;
Ioan 20, 19-31)
{i fiind sear\, în ziua aceea, întâia a s\pt\mânii
(duminica), [i u[ile fiind încuiate, unde erau aduna]i
ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus [i a stat în
mijloc [i le-a zis: Pace vou\! {i zicând acestea, le-a
ar\tat mâinile [i coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii,
v\zând pe Domnul. {i Iisus le-a zis iar\[i: Pace vou\!
Precum M-a trimis pe Mine Tat\l, v\ trimit [i Eu pe
voi. {i zicând acestea, a suflat asupra lor [i le-a zis:
Lua]i Duh Sfânt; C\rora ve]i ierta p\catele, le vor fi
iertate [i c\rora le ve]i ]ine, vor fi ]inute. Iar Toma,
unul din cei doisprezece, cel numit Geam\nul, nu era
cu ei când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilal]i ucenici:
Am v\zut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dac\ nu voi
vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, [i dac\ nu voi
pune degetul meu în semnul cuielor, [i dac\ nu voi
pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. {i dup\
opt zile, ucenicii Lui erau iar\[i în\untru, [i Toma,
împreun\ cu ei. {i a venit Iisus, u[ile fiind încuiate, [i
a stat în mijloc [i a zis: Pace vou\! Apoi a zis lui
Toma: Adu degetul t\u încoace [i vezi mâinile Mele [i
19
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adu mâna ta [i o pune în coasta Mea [i nu fi necredincios ci credincios. A r\spuns Toma [i I-a zis: Domnul meu [i Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru c\
M-ai v\zut ai crezut. Ferici]i cei ce n-au v\zut [i au
crezut! Deci [i alte multe minuni a f\cut Iisus înaintea ucenicilor S\i, care nu sunt scrise în cartea aceasta.
Iar acestea s-au scris, ca s\ crede]i c\ Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, [i, crezând, s\ ave]i via]\ în
numele Lui.
Ne afl\m la numai o s\pt\mân\ dup\ Înviere.
Timpul istoric dispare. Vorbim, putem vorbi,
mai binezis cuvânta, despre [i într-un timp duhovnicesc.
Omenirea, din aceast\ perspectiv\, din aceast\ realitate, poate fi împ\r]it\ în dou\: înainte de
Înviere [i dup\ Înviere.
Ne afl\m, a[adar, la începutul celei de-a doua
p\r]i.
Mântuitorul popose[te în mijlocul ucenicilor,
în mijlocul omenirii de dup\ Înviere [i primele
cuvinte care-i tremur\ pe buze sunt: Pace vou\!
Precum M-a trimis pe mine Tat\l [i eu v\ trimit pe
voi. Apostolii sunt trimi[i în aceast\ lume cu Pace!
Mântuitorul sufl\, apoi, asupra lor cuvintele pline de Duh Sfânt: C\rora ve]i ierta p\catele le vor fi
iertate [i c\rora le ve]i ]ine, ]inute vor fi. Apostolii
sunt trimi[i în lume cu putere. {i ce putere!
20
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Miresmele Învierii
(Duminica a III-a dup\ Sfintele Pa[ti;
Marcu 15, 43-47; 16, 1-8)
{i venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care
a[tepta [i el împ\r\]ia lui Dumnezeu, [i, îndr\znind, a
intrat la Pilat [i a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a
mirat c\ a [i murit [i, chemând pe suta[, l-a întrebat
dac\ a murit de mult. {i aflând de la suta[, a d\ruit lui
Iosif trupul. {i Iosif, cump\rând giulgiu [i coborându-L
de pe cruce, L-a înf\[urat în giulgiu [i L-a pus într-un
mormânt care era s\pat în stânc\, [i a pr\v\lit o piatr\
la u[a mormântului. Iar Maria Magdalena [i Maria,
mama lui Iosi, priveau unde L-au pus.
{i dup\ ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena,
Maria, mama lui Iacov, [i Salomeea au cump\rat miresme, ca s\ vin\ s\-L ung\. {i dis-de-diminea]\, în
prima zi a s\pt\mânii (Duminic\), pe când r\s\rea
soarele, au venit la mormânt. {i ziceau între ele: Cine
ne va pr\v\li nou\ piatra de la u[a mormântului? Dar,
ridicându-[i ochii, au v\zut c\ piatra fusese r\sturnat\; c\ci era foarte mare. {i, intrând în mormânt, au
v\zut un tân\r [ezând în partea dreapt\, îmbr\cat în
ve[mânt alb, [i s-au sp\imântat. Iar el le-a zis: Nu v\
23
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însp\imânta]i! C\uta]i pe Iisus Nazarineanul, Cel
r\stignit? A înviat! Nu este aici. Iat\ locul unde L-au
pus. Dar merge]i [i spune]i ucenicilor Lui [i lui Petru
c\ va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl ve]i
vedea, dup\ cum v-a spus. {i ie[ind, au fugit de la
mormânt, c\ erau cuprinse de fric\ [i de uimire, [i nim\nui nimic n-au spus, c\ci se temeau.
Femeile purt\toare de mir au alergat la mormântul lui Iisus cel R\stignit, dis-de-diminea]\,
în prima zi a s\pt\mânii, pe când r\s\rea soarele.
G\sind mormântul gol, au fugit, cuprinse de
fric\ [i de uimire [i nim\nui nimic n-au spus, c\ci
se temeau.
Teama miresmelor, teama florilor, teama apelor, teama norilor, teama de a nu gre[i...
Dac\ miresmele nu s-ar teme, s-ar risipi; dac\
florile nu s-ar teme, s-ar ofili prea repede, dac\
apele nu s-ar teme, s-ar tulbura [i ar ie[i din matc\;
dac\ norii nu s-ar teme, s-ar sparge în tunete [i
fulgere.
Femeile oscileaz\ între miresmele credin]ei,
florile n\dejdii [i apele dragostei.
Femeia, spune Grigore Vieru, nu este nici mai
frumoas\, nici mai de[teapt\ decât b\rbatul, ea este
mai scump\. Femeile, în textele scripturistice, au
scumpetea lor, chiar cele p\c\toase au un pre]
echivalent cu izb\virea.
24
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Genealogia apei
(Duminica a IV-a dup\ Sfintele Pa[ti;
Ioan 5, 1-15)
Dup\ acestea era o s\rb\toare a iudeilor [i Iisus S-a
suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lâng\ Poarta Oilor,
era o sc\ld\toare, care pe evreie[te se nume[te Vitezda,
având cinci pridvoare. În acestea z\ceau mul]ime de
bolnavi, orbi, [chiopi, usca]i, a[teptând mi[carea apei.
C\ci un înger al Domnului se cobora la vreme în
sc\ld\toare [i tulbura apa [i cine intra întâi, dup\
tulburarea apei, se f\cea s\n\tos, de orice boal\ era
]inut. {i era acolo un om, care era bolnav de treizeci [i
opt de ani. Iisus, v\zându-l pe acesta z\când [i [tiind
c\ este a[a înc\ de mult\ vreme, i-a zis: Voie[ti s\ te
faci s\n\tos? Bolnavul I-a r\spuns: Doamne, nu am
om, care s\ m\ arunce în sc\ld\toare, când se tulbur\
apa; c\, pân\ când vin eu, altul se coboar\ înaintea
mea. Iisus i-a zis: Scoal\-te, ia-]i patul t\u [i umbl\. {i
îndat\ omul s-a f\cut s\n\tos, [i-a luat patul [i umbla.
Dar în ziua aceea era sâmb\t\. Deci ziceau iudeii c\tre
cel vindecat: Este zi de sâmb\t\ [i nu-]i este îng\duit
s\-]i iei patul. El le-a r\spuns: Cel ce m-a f\cut
s\n\tos, Acela mi-a zis: Ia-]i patul [i umbl\. Ei l-au
28
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întrebat: Cine este omul care ]i-a zis: Ia-]i patul t\u [i
umbl\? Iar cel vindecat nu [tia cine este, c\ci Iisus se
d\duse la o parte din mul]imea care era în acel loc.
Dup\ aceasta Iisus l-a aflat în templu [i i-a zis: Iat\ c\
te-ai f\cut s\n\tos. De acum s\ nu mai p\c\tuie[ti, ca
s\ nu-]i fie ceva mai r\u. Atunci omul a plecat [i a
spus iudeilor c\ Iisus este Cel ce l-a f\cut s\n\tos.
Doamne, nu am OM! - este cel mai cumplit strig\t,
sfâ[ietor pân\ la temeliile Crea]iei, pe care Omul
l-a putut rosti vreodat\;
Doamne, OM nu am! - define[te însingurarea
omului prin omenire;
Doamne, nu am OM! - tremur\ în con[tiin]ele
multora, asemenea unui mar[ funebru al existen]ei;
Doamne, OM nu am! - biciuie obrazul umanit\]ii
înainte [i dup\ Înviere;
Doamne, nu am OM! - este lipsa de esen]\ a
sensului acestei vie]i
Mântuitorul intr\ în sc\ld\toarea Vitezda,
într-o traducere aproximativ\ în aceast\ Cas\ a
Milostivirii, unde, întâlne[te un om care nu are
OM s\-l ajute. Acesta va fi rezultatul CLONEI:
omul f\r\ om. Culegem de pe buzele p\rin]ilor
no[tri, tot mai des afirma]ia: Nu mai am cu cine s\
vorbesc [i eu! Drama însingur\rii devine cea mai
puternic\ dram\ din câte a cunoscut umanitatea.
Omenirea a ajuns o Cas\ a Milostivirii din care a
29
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Ve[nicia setei
(Duminica a V-a dup\ Sfintele Pa[ti;
Ioan 4, 5-42)
Deci a venit la o cetate a Samariei, numit\ Sihar,
aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul s\u;
{i era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de
c\l\torie, S-a a[ezat lâng\ fântân\ [i era ca la al [aselea ceas. Atunci a venit o femeie din Samaria s\
scoat\ ap\. Iisus i-a zis: D\-Mi s\ beau. C\ci ucenicii
Lui se duseser\ în cetate, ca s\ cumpere merinde. Femeia
samarineanc\ I-a zis: Cum Tu, care e[ti iudeu, ceri s\
bei de la mine, care sunt femeie samarineanc\? Pentru
c\ iudeii nu au amestec cu samarinenii. Iisus a r\spuns [i i-a zis: Dac\ ai fi [tiut darul lui Dumnezeu [i
Cine este Cel ce-]i zice: D\-Mi s\ beau, tu ai fi cerut de
la El, [i ]i-ar fi dat ap\ vie. Femeia I-a zis: Doamne,
nici g\leat\ nu ai, [i fântâna e adânc\; de unde, dar, ai
apa cea vie? Nu cumva e[ti Tu mai mare decât p\rintele nostru Iacov, care ne-a dat aceast\ fântân\ [i el
însu[i a b\ut din ea [i fiii lui [i turmele lui? Iisus a
r\spuns [i i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va
înseta iar\[i; Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi
da Eu nu va mai înseta în veac, c\ci apa pe care i-o voi
34
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da Eu se va face în el izvor de ap\ curg\toare spre
via]\ ve[nic\. Femeia a zis c\tre El: Doamne, d\-mi
aceast\ ap\ ca s\ nu mai însetez, nici s\ mai vin aici s\
scot. Iisus i-a zis: Mergi [i cheam\ pe b\rbatul t\u [i
vino aici. Femeia a r\spuns [i a zis: N-am b\rbat. Iisus
i-a zis: Bine ai zis c\ nu ai b\rbat. C\ci cinci b\rba]i ai
avut [i cel pe care îl ai acum nu-]i este b\rbat. Aceasta
adev\rat ai spus. Femeia I-a zis: Doamne, v\d c\ Tu
e[ti prooroc. P\rin]ii no[tri s-au închinat pe acest
munte, iar voi zice]i c\ în Ierusalim este locul unde
trebuie s\ ne închin\m. {i Iisus i-a zis: Femeie, crede-M\
c\ vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în
Ierusalim nu v\ ve]i închina Tat\lui. Voi v\ închina]i
c\ruia nu [ti]i; noi ne închin\m C\ruia [tim, pentru
c\ mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul [i acum
este, când adev\ra]ii închin\tori se vor închina Tat\lui
în duh [i în adev\r, c\ [i Tat\l astfel de închin\tori î[i
dore[te. Duh este Dumnezeu [i cei ce I se închin\
trebuie s\ i se închine în duh [i în adev\r. I-a zis
femeia: {tim c\ va veni Mesia care se cheam\ Hristos;
când va veni, Acela ne va vesti nou\ toate. Iisus i-a
zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci au
sosit ucenicii Lui. {i se mirau c\ vorbea cu o femeie.
Îns\ nimeni n-a zis: Ce o întrebi, sau: Ce vorbe[ti cu
ea? Iar femeia [i-a l\sat g\leata [i s-a dus în cetate [i a
zis oamenilor: Veni]i de vede]i un om care mi-a spus
toate câte am f\cut. Nu cumva aceasta este Hristosul?
{i au ie[it din cetate [i veneau c\tre El. Între timp,
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