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VIATA SFANTULUI APOSTOL
$I EVANGHELIST IOAN

Din Sfintele Evanghelii qtim cd Sf6ntul Apostol qi Evanghelist Ioan era fiul lui
Zevedeu qi fratele Sfdntului Apostol Iacov (Matei 4,21;10,2; Marcu 1, 19); originar

din Betsaida Galileei, oragul Sfinlilor Apostoli Petru gi Andrei (Ioan 1,44), el se

indeletnicea cu pescuitul in Marea Tiberiadei. Mama sa, Salomeea, despre care pome-

nesc Sfin{ii Evangheligti Matei (Matei 27, 56) qi Marcu (Marcu 15, 40), era cea mai

micd dintre cele trei fiice ale bltr6nului Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare Maria, fiind
una dinhe femeile mironosile, care il insoleau pe Mdntuitorul in cdlbtoriile Sale gi

care ajutau cu bunurile lor la intrelinerea Lui qi a Apostolilor Sdi (Marcu 75, 41;

Luca 8,3). Salomeea este amintiti de Sfdntul Evanghelist Marcu gi intre femeile

mironosile (Marcu 16, 1), care s-au invrednicit cele dintdi sd afle despre invierea

Domnului (Marcu 16, 6-7).
inainte de a deveni ucenic al Mdntuitorului, Sfbntul Apostol 9i Evanghelist Ioan

a fost ucenicul SfAntului Ioan Botezdtorul, alaturi de Andrei, fratele lui Simon Petru

(Ioan 7,35-40). Ioan gi fratele sdu mai mare Iacov, au fost chemali de Iisus gi alegi

Apostoli (Matei 4,21), fiind, impreund cu Pehu, de fald la invierea fiicei lui lair
(Marcu 5, 37), la Schimbarea la Fald a Mdntuitorului Iisus Hristos (Matei 17 , 1-2) qi

la rugbciunea Domnului din grddina Ghetsimani (Matei 26,37).
Ca gi fratele sdu Iacov, Ioan avea o r6'und deosebitd de a urma lui Hristos, fapt

pentru care Domnul i-a qi numit ,,fiii funetului" (Marcu 3, 17). StdpAnit de acest tem-

perament aprins, numai el qi Petru au insolit pe lisus p6nd in curtea arhiereului Caiafa

(Ioan 18,15-16); iar dupd ce Petru s-a lep[dat de Iisus in curtea arhiereului (Ioan 78,

l7-27), numai Sf6ntul Evanghelist Ioan a mers dupd Iisus, inso{it de sfintele femei,
pAnd la locul rdstignirit (Ioan 19,25-26). Vdzdndu-l st6nd lAngd Cruce impreund cu

Maica Sa, Iisus i-a zis: ,,Iatd, mama ta! $i, din ceasul acela, el a luat-o in casa sa"

(Ioan 19,27).
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Tot Sfbntul Apostol qi Evanghelist Ioan este cel dintAi dintre Sfin{ii Apostoli care
a ajuns, in dimineafa invierii, la mormdntul aflat gol (Ioan 20,2-g) qi este primul care
L-a recunoscut pe lisus, cand S-a arbtat dupd inviere pe ldrmul Ghenizaretului qi a

awt loc pescuirea minunatd (Ioan 21,6-8).
in cartea Faptele Apostolilor afldm cd Sfrntul Apostol gi Evanghelist Ioan a

r[mas. cu ceilalli sfin{i Apostoli, cu Maica Domnului qi cu sfintele femei in Ierusalim,
dupd indllarea Domnului (Fapte 1,13-14),fiind de fa!6 ra alegereaApostolului Matia
in locul lui Iuda vanzdtorul (Fapte 1,26) qila pogordrea Sfhntului Duh(Fapte 2, r-4).
A fost impreund cu Sfdntul Apostol Peku la vindecarea ologului de la tempht (Fapte
3, 1-8), apoi a fost inchis impreund cu Sfantul Apostol petru, judecat, dar eliberat de
teama poporului (Fapte 4,21). A fost inchis din nou cu toli Sfinlii Apostoli, dar un
inger i-a eliberat pe to[i (Fapte 5, 18-20); din nou au fost inchiqi, bdtuli 9i, de teama
mullimilor, au fost din nou eliberafi (Fapte 5,40).

Sfbntul Apostol gi Evanghelist Ioan a fost de fald la alegerea celor 7 diaconi qi
impreund cu ceilalli Sfinli Apostoli, care, ,,dup6 ce s-au rugat, gi-au pus mainile peste
ei" (Fapte 6,2-6). Apoi a fost trimis impreund cu Sfhntul Apostol petru in Samaria,
pentru a impdrtdqi Duhul Sfdnt celor botezaJi de diaconul Fllip (Fapte g, l4-1i).
Intensificandu-se prigoana lui Irod Agripa I, SfAntul Apostol qi Evanghelist Ioan,
impreund cu ceilal1i Sfin{i Apostoli, a pdrdsit Ierusalimul qi Iudeea. El n-a fost in
Ierusalim in anul 44, cdnd fratele s6u, sfAntul Apostol Iacov, a fost omordt de Irod
Agripa I, prin tdierea capului, gi nici c6nd, dupd convertire, a venit Sfantul Apostol
Pavel, care a gdsit numai pe sffintul Apostol pehu gi pe Sffintul Apostol Iacov, fratele
Domnului (Galateni I, l9), unul din cei paku fii ai bdtrdnului Iosif, pe care i-a avut
cu sofia sa, ce a murit inainte de a se logodi Iosif cu Sfdnta Fecioard Maria.

Pe Sf6ntul Evanghelist Ioan il intalneqte Sfhntul Apostol pavel in Ierusalim, la
sinodul din anul 49, gi-l numeste ,,st6lp al Bisericii", aldturi de Sf[ntul Apostol petru
qi de Sfhntul Apostol lacov, fratele Domnului (Galateni 2,9); dar, cand s-a intors la
Ierusalim din a treia c6l5torie, n-a mai gdsit dec6t pe Sfhnful Apostol Iacov, fratele
Domnului (Fapte 21, 18), care era episcop in Ierusalim. Din Apocalipsd afl6m cd
Sfbntul Ioan a fost exilat in insula patmos ,,pentru cuvdntul lui Dumnezeu gi pentru
mdrturia lui Iisus" (Apocalipsa 1,9).

Despre viala ulterioard a Sfdntului Apostol qi Evanghelist Ioan au scris Sfinlii
Pdrinfi qi scriitorii bisericegti: policarp (70-156), episcopul Smimei gi ucenicul iubit
al SfAntului Apostol qi Evanghelist Ioan; Irineu (lr5-202), episcopul Lugdunului
(Lyon) 9i ucenic al Sfhntului policarp; clement Alexandrinul (150-216); istoricul
Eusebiu de cezareea (265-340), contemporan cu SfinJii tmpdrafi constantin gi maica
sa, Elena. Dup6 aceqtia, Fericitul Ieronim (34i-420) a scris despre SfdntulApostol qi
Evanghelist Ioan urmbtoarele: ,,Sf6ntul Apostol gi Evanghelist Ioan, pe care Iisus l-a
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iubit mult, era fiul lui Zevedeu qi fratele lui Iacov, cel cdruia Irod i-a tdiat capul dupa

Shntele Petimiri ale Domnului.

Sfhntul Evanghelist Ioan a scris Evanghelia in urma tuturor, rugat fiind de epis-

copii din Asia, impotriva lui Cerint qi a altor eretici gi, mai cu seam6, impotriva
inv6!6turii, atunci ivite, a ebionililor, care spuneau cd Hristos nu a existat inainte de

Nagterea Sa din Fecioara Maria. De aceea a fost nevoit sd vorbeasci de Naqterea

dumnezeiascd a lui Iisus. Se mai aduce qi o altd pricind a acestei cbrfi: citind Sfdntul

Apostol qi Evanghelist Ioan cirlile celorlalli Sfinli Evangheligti Matei, Marcu gi

Luca, a cercetat indilimea istorisirilor qi a adeverit cd au spus adev6ru1, dar au scris

intdmpldrile numai ale unui an, dupd intemnilarea Sfhntului Ioan Botezdtorul, an in
care a qi pdtimit Hristos. Lds6nd, deci, anul ale cdrui fapte au fost scrise de cei trei,

SfAntul Apostol gi Evanghelist Ioan a scris faptele timpului dinainte de a fi fost arun-

cat SfAntul Ioan Botezdtorul in temni16, precum se vede bine de cei care citesc cu

luare aminte cele patru Sfinte Evanghelii. Aceasta pune capSt aparentei nepohiviri
dintre Sfdntul Apostol qi Evanghelist Ioan gi ceilalli SfinJi Evangheligti.

SfAntul Apostol qi Evanghelist Ioan a scris qi o epistold al cdrui inceput este: ,,Ce

era de la inceput"; epistola aceasta este primitd de toli bdrbaJii invdfali ai Bisericii.

Celelalte doud - dintre care una are inceputul: ,,Bdtrdnul cdtre aleasa doamn6", iar a

doua: ,,Bdtrdnul citre Gaius cel iubit" - se zice ci sunt ,,ale lui Ioan Presbiterul".

Agadaq in al XlVlea an, pomind Domilian a doua prigoand impotriva creg-

tinilor, SfAntul Apostol qi Evanghelist Ioan a fost izgonit in insula Patmos (96); aici a

scis Apocalipsa, pe care au tdlcuit-o Sfinlii Justin Martirul gi lrineu. Fiind ucis

Domilian qi frind desfiinlate hotbr6rile gi faptele lui de cdtre Senat, din pricina marii

lui cruzimi, Sfdntul Apostol gi Evanghelist Ioan a venit pe timpul lui Nerva in Efes

(96-98) 9i a trdit acolo p6nd in vremea impdratului Traian. El a intemeiat multe din

Bisericile Asiei qi a zidit biserici. $i, fiind in vdrstd foarte inaintatS, s-a sdv6rqit la 68

de ani dupd P6timirea Domnului gi a fost inmormAntat in mai sus pomenita cetate, in
anul 101. Mormdntul Sfdntului Apostol gi Evanghelist Ioan a fost in mare cinste in
vremea cea dintAi a Bisericii cre$tine. Pe locul unde se afla mormdntul a fost ziditd o

bisericd inchinatd Sfhntului Apostol qi Evanghelist Ioan, care se numea ,,Apostolicon".

$i, ruindndu-se biserica, a ridicat impdratul Justinian in locul aceleia o altd bisericd

nou6, at6t de mare gi de frumoasd, pe cAt era biserica inchinatd Sfin{ilor Apostoli, zi-
ditd la Constantinopol tot de impdratul Justinian.

La addnci bAtranef, nemaiputAnd rosti cuvdntdri lungi, SfAntul Apostol qi

Evanghelist Ioan nu spunea credinciogilor decdt aceste cuvinte: ,,Fiilor, iubili-vd unul
pe altul". intrebdndu-l cu mirare ucenicii sdi, pentru ce totdeauna zice aceste vorbe,

el le rdspundea: ,,Aceasta este invdfdtura Domnului qi, de veli pdzi-o, numai prin

aceasta vd vefi mdntui".
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Se mai nume$te gi Teologul pentru descoperirile sale qi, mai cu seam6, pentru
inceputul Evangheliei sale: ,,La inceput era cuvdntul qi cuvdntul era la Dumnezeu gi
Dumnezeu era cuvdntul. Acesta era la inceput la Dumnezeu. Toate printr-insul s-au
frcut qi fhrd de Ddnsul nimic nu s-a lEcut din ce s-a f6cl'fi" Qoan 1, 1-3). Iar cuprinsul
intreg al Evangheliei sale este un izvor nesecat de invd]bturi teologice, demonstrate
prin fapte istorice, care dovedesc c6 Hristos este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, cel ce a
venit in lume gi trup S-a fbcut pentru mAntuirea lumii.

ceilalli Sfinli Evangheliqti au scris faptele vielii de pe p6m6nt a lui Iisus Hristos,
iar Sfdntul Apostol gi Evanghelist Ioan s-a indlfat ca un lultur, mai presus de nori, gi
a ajuns pdnd la sdnul P6rintelui sd gdseasci pe cuvAnful lui Dumnezeu, care este
deopotrivd cu P6rintele ceresc. $i cu toate cd nu era invdlat nici in gtiinJa filosoficd,
nici in arta retoricii - gi lumea toat6 $tia aceasta - a fost cu putinld Sfdntului Apostol
gi Evanghelist Ioan sd infdliqeze t6lcul tainelor celor din veac ascunse prin t6ria
cugetdrii gi prin limpezimea cuvdntului sdu, pentru cd Duhul Sfant care l-a insuflat
este mai presus de toati filosofia qi de toatd iscusinla retoricd. Acesta este motilul
pentru care el se zugrdvegte, avdnd aldturi cu sine un wltur, unul din cele patru ani-
male simbolice, arltate in vedenia lui Iezechiel (Iezechiel l,l0).

Biserica Oftodoxd il prdznuieqte in zilele de 8 mai gi 26 septembrie.
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iu pnnaruMINATA

DUMINICA T iXVTNRIT DOMNULUI
r,a srANra LITURGHIE
EVANGHELTADE LAIOAN

(1, 1-17)

a inceput era Cuvintul qi

CuvAntul era la Dum-
nezeu qi Dumnezeu era
Cuvintul. Acesta era
intru inceput la Dum-

nezeu. Toate prin El s-au frcut; qi ffirI
El nimic nu s-a frcut din ce s-a f[cut.

intru El era via(a qi viafa era lu-
mina oamenilor. $i lumina lumi-
neazl in intuneric gi intunericul nu
a cuprins-o.

Fost-a un om trimis de la Dum-
nezeu, iar numele lui era Ioan. Aces-
ta a venit spre mirturie, ca si mirtu-
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riseasci dcspre Lumini, ca to{i si
creadl prin el.

Nu era el Luminao ci ca si mir-
turiseasci despre Lumini.

Cuvdntul era Lumina cea ade-
virati, Care lumineazi pe tot
omul care vine in lume.

In lume era qi lumea prin EI s-a
ficut, dar lumea nu L-a cunoscut.
Intru ale Sale a venit, dar ai Sii nu
L-au primit

$i celor cAfi L-au primit, care
cred in numele Lui, te-a dat putere
ca si se facd fii ai lui Dumneleuo

Care nu din sffnge, nici din dorinti
trupeasci, nici din dorinfi b[rbiteas-
cI, ci de la Dumnezeu s-au niscut

$i Cuvflntul S-a ficut trup pi S-a
sillqluit intre noi Ei am vizut ilava
Luio slavi ca a Unuia-Niscut din
Tatilo plin de har qi de adevir.

Ioan mirturisea despre El gi
striga, zicflnd: Acesta era despie
Care am zis: Cel care vine dupi
mine a fost inaintea mea, pentru^ci
mai inainte de mine era.

- $i d[ plinitatea Lui noi tofi am
luat, qi har peste har.

Pentru cI Legea prin Moise s-a
dat, iar harul gi adevirul au venit
prin Iisus Hristos.

iudeilor, a venit Iisus gi a stat in
mijlocul lor gi le-a zis: pace
voui!

$i, zicffnd acestea,le-a aritat mAi-
nile qi coasta Sa. Deci s-au bucurat
ucenicii viz0ndu-L pe Domnul.

Atunci Iisus le-a zis iariqi: pace
voui! Precum M-a trimis pe Mine
Tatdlo vi trimit gi Eu pe voi.

$i, spunflnd acestea, a suflat
Tlpra lor gi le-a zis: Luafi Duh
Sf0nt! Cirora vefi ierta picateleo
le vor fi iertate, qi cirora le veti
{in^e, finute vor fi.

Insi Toma, unul din cei doispre-
zece, cel numit Geaminul, nu era
cu ei cAnd a venit lisus.

Deci i-au spus lui ceilalfi ucenici:
Am vlzut pe Domnul! Dar el le-a
zis: Daci nu voi vedea in mAinile
Lui semnul cuieloro qi daci nu voi
pune degetul meu in semnul cuie-
lor, gi dacl nu voi pune mAna mea
in coasta Lui, nu voi crede.

*g*sB*********
LUNI

iN sa.prAuANA LUMTNATA
EVANGHELIADE LAIOAN

iN acrasrA pREALUMTNATA

DUMINICA A PA$TILOR
LAVECERNIE

EVANGHELIADE LAIOAN

(1, l8-28)

e Dumnezeu nimeni nu
L-a vdzut vreodati;
Fiul cel Unul-Niscuto
Care este in sAnul Tati-
lui, Acela L-a ficut cu-(20.19-2s)

n ziua cea dintAi a sip-
tim0nii, fiind seari qi
ugile fiind incuiate,
acolo unde erau adu-
nafi ucenicii de frica

noscut. $i aceasta este mirturia lui
Ioan, c0nd au trimis Ia el iudeii din
Ierusalim, preofi qi levifi, ca si-l
intrebe: Cine eqti tu? gi'el a mir-
turisit gi nu a tigiduit; a mirtu-
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risit: Nu sunt eu Hristos. $i ei l-au
intrebat: Dar cine egti? Egti llie?
$i a zis el: Nu sunt. Eqti tu Pro-
rocul? $i a rispuns: Nu. Deci i-au
zis: Cine egti? Ca si dim un ris-
puns celor ce ne-au trimis. Ce spui
tu despre tine insufi? El a zis: Eu
sunt glasul celui ce strigi in pustie:
<Indrepta{i calea Domnulub>, pre-
cum a zis Isaia prorocul. $i trimigii
erau dintre farisei. $i l-au intrebat
qi i-au zis: De ce botezi, deci, daci
tu nu eqti Hristos, nici Ilie, nici
Prorocul? Ioan le-a rispuns,
zicffnd: Eu botez cu api; dar in
miilocul vostru Se afl[ Acela pe
Care voi nu-L qtifio Cel care vine
dupi mine, Care inainte de mine a
fost gi Ciruia eu nu sunt vrednic
si-I dezleg cureaua incllfimintei.
Acestea se petreceau in Betabara,
dincolo de Iordan, unde boteza
Ioan.

*g***********

"MARTIIN SAPTAMANALUMTNATA
trVANGHELIA DE LA LUCA

(?4, t2-isJ

n vremea aceea, Petru,
ridic6ndu-seo t rlergat
la mormAnt Ei, plecfln-
du-se, a vdzut giulgiu-
rile singure zicAnd. $i a

plecat, mirAndu-se in sine de cele
intimplate. $i, iatI, doi dintre
ucenici mergeau in aceeaqi zi la un
sat care era departe de Ierusalim
ca la gaizeci de stadii, al cirui
nume era Emaus. $i aceia vorbeau

intre ei despre toate intffmplirile
acestea. $i, pe cAnd vorbeau qi se

intrebau intre eio InsuEi Iisus, apro-
piindu-Se, mergea impreuni cu
dinqii. Dar ochii lor erau finu{i ca
s[ nu-L cunoasci. Atunci El le-a zis:
Ce sunt cuvintele acestea pe care le
schimbafi intre voi, in drumul
vostruo gi de ce suntefi triqti? $i, rls-
punzAnd cel al cirui nume era
Cleopa, a zis citre El: Tu singur egti
striin in Ierusalim gi nu gtii cele ce

s-au intflmplat in el zilele acestea?

$i El le-a zis: Care? Iar ei I-au ris-
puns: Cele despre Iisus Nazarinea-
nul, Care era Proroc puternic in
fapti qi in cuvint inaintea lui Dum-
nezeu Ei a intregului popor; cum
L-au osindit la moarte gi L-au ris-
tignit arhiereii gi mai-marii nogtri.
Noi, inslo nldiiduiam ci El este Cel
ce avea si izbiveasci pe Israel; qio

cu toate acestea, a treia zi este as-
tizi de c0nd s-au petrecut acestea.
Dar qi nigte femei dintr-ale noastre
ne-au inspiimintat, duc0ndu-se
dis-de-diminea\d la mormffnt qi,

negisind trupul Lui, au venit zi-
cdnd ci au vizut aritare de ingeri,
care le-au spus ci El este viu. Iar
unii dintre noi s-au dus la mor-
m0nt qi au gisit aqa precum spu-
seserl femeile, dar pe El nu L-au
vizut. Atunci El a zis citre ei: O,
nepricepu{ilor qi zlbavnicilor cu
inima ca s[ credefi toate c0te au
spus prorocii! Nu trebuia, oare,
ca Hristos si pitimeasci acestea
qi si intre in slava Sa? $io incepind
de la Moise gi de la to{i prorociio
le-a tdlcuit lor, din toate Scripturile,



cele scrise despre El. $i s-au apro-
piat de satul unde se duceau, iar El
Se ficea ci merge mai departe.
Dar ei Il rugau stiruitor, zicind:
Rim0i cu noi, ci este spre sear[ qi
s-a plecat ziua. $i a intrat si ri-
mAni cu ei. $i, cflnd a stat impre-
uni cu ei la masi, luind El pAineao
a binecuvintat-o gi, frdngflnd, le-a
dat lor. Atunci s-au deschis ochii
lor gi L-au cunoscut; dar El S-a
ficut nevizut de lAngI ei. $i au zis
unul citre altul: Oare nu ardea in
noi inima noastri cflnd ne vorbea
pe cale qi cAnd ne t0lcuia Scrip-
turile? $i, ridicdndu-se in ceasul
acela, s-au intors la Ierusalim qi au
gisit aduna{i pe cei unsprezece Ei
pe cei ce erau impreuni cu ei, care
ziceau ci a inviat cu adevirat
Domnul qi S-a aritat lui Simon. $i
ei au spus cele petrecute pe cale gi
cum a fost cunoscut de ei la frin-
gerea pAinii.

*************

MIERCURI
iN sAprAnrANA LUMTNATA

EVANGHELIA DE LA IOAN
(1,3s-51)

n vremea aceea stlteau
Ioan, impreuni cu doi
dintre ucenicii lui, qi,
privind pe Iisus, Care
trecea, a zis: Iati Mielul

lui Dumnezeu! $i cei doi ucenici
l-au auzit cAnd a spus aceasta qi au
mers dupl Iisus. Iar Iisus, intorcffn-
du-Se qi vizindu-i ci merg dupi
El, le-a zis: Ce ciutafi? Iar ei I-au

zis: Rabbi (care se tfrlcuieSte:
Invdldtorule), unde locuieqti? El
le-a zis: Venifi qi vefi vedea. Au
mers deci qi au vizut unde locuia;
gi au rimas la El in ziua aceea. Era
ca la ceasul al zecelea. Unul dintre
cei doi, care auziserl de la Ioan qi
veniseri dupi lisus, era Andrei,
fratele lui Simon-Petru. Acesta a
gisit intfli pe Simon, fratele siu, gi
i-a zis: Am gisit pe Mesia, care se
filcuieSte: Hristos, $i l-a adus la
Iisus, Care, privind la el, i-a zis: Tu
eqti Simon, fiul lui lona; tu te vei
numi Chefa ) ce se tdlcaieSte: Petru.
Iar a doua zi voia sI plece in
Galileea qi a gisit pe Filip. $i i-a zis
Iisus: Urmeazd-Mi. Iar Filip era
din Betsaida, din cetatea lui An-
drei qi a lui Petru. Filip a gisit pe
Natanael qi i-a zis: Am aflat pe
Acela despre Care au scris Moise
in Lege qi prorocii, pe lisus, Fiul
lui Iosif din Nazaret. $i i-a zis Na-
tanael: Din Nazaret poate fi ceva
bun? Filip i-a zis: Vino qi vezi.
Iisus a vizut pe Natanael venind
cltre El qi a zis despre el: Iati cu
adevirat israelit in care nu este
viclequg. Natanael I-a zis: De unde
mI cunoqti? A r[spuns Iisus gi i-a
zis: Mai inainte de a te chema
Filip, te-am vizut cAnd erai sub
smochin. Rlspuns-a Natanael:
Rabbi, Tu eqti Fiul lui Dumnezeu,
Tu eqti Impiratul lui Israel. RIs-
puns-a Iisus gi i-a zis: Pentru ci
fi-am spus ci te-am vizut sub
smochino crezi? Mai mari decAt
acestea vei vedea. $i i-a zis: Ade-
vdrat,, adevirat zic voui, de acum

srANr,q. $r DUMNEZETASCA



veti vedea cerul deschizAndu-se qi
pe ingerii lui Dumnezeu suindu-se
gi coborAndu-se peste Fiul Omului.

g**:B*********
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iN s,{prAnrANA LUMTNATA
EVANGHELIADE LAIOAN

(3, r-rs)

n vremea aceea era un
om dintre farisei, care
se numea Nicodim gi
care era fruntag al iu-
deilor. Acesta a venit

noaptea la Iisus qi I-a zis: Rabbi,
qtim ci de la Dumnezeu ai venit
Invifitor; ci nimeni nu poate face
aceste minuni pe care le faci Tu,
daci nu este Dumnezeu cu el. Ris-
puns-a Iisus qi i-a zis: Adevirat,
adevirat zic fie: DacI nu se va
naqte^cineva de sus, nu va putea sI
vadi Impirifia lui Dumnezeu. Iar
Nicodim a zis cltre El: Cum poate
omul si se nascio fiind bltrAn?
Oare poate si intre a doua oari in
pflntecele mamei sale gi sI se
nasci? Iisus a rispuns: Adevirat,
adevlrat zic fie: Daci nu se va
naqte cineva din apl qi din Duh, nu
va putea si intre in Impiri{ia lui
Dumnezeu. Ce este niscut din
trup, trup este; gi ce este niscut
din Duh, duh este. Nu te mira ci
fi-am zis: Trebuie si vi naqtefi de
sus. Duhul sufli unde voieqte qi tu
auzi glasul luio dar nu qtii de unde
vineo nici incotro se duce. Astfel
este cu oricine e ndscut din Duhul.
A rdspuns Nicodim qi I-a zis: Cum

pot si fie acestea? Iisus a rispuns
qi i-a zis: Tu eqti invifitorul lui
Israel gi nu cunogti acestea? Ade-
virat, adevirat zic lie, ci noi ceea
ce gtim griim qi ce am vizut mir-
turisim, dar mirturia noastri nu o
primifi. DacI v-am spus cele pi-
mdnteqti qi nu crede{io cum vefi
crede daci vI voi spune cele ce-
regti? Nimeni nu s-a suit in cer,
decAt Cel ce S-a coborit din cer,
Fiul Omului, Care este in cer. $i,
dupi cum Moise a inilfat garpele in
pustie, aqa trebuie sd Se inalfe Fiul
Omului, ca tot cel ce crede in El si
nu piari, ci si aibl viafd veqnici.

g*g***>g******

VINERI
ir,{ sAprAN{ANA LUMTNATA

EVANGHELIADE LAIOAN
(2,12-22)

n vremea aceea au
coborit in Capernaum
Iisus qi Mama Sa qi
fra{ii qi ucenicii SIi, qi

acolo n-au rlmas decfft
pu{ine zile. $i erau aproape Paqtile
iudeilor qi Iisus S-a suit la Ieru-
salim. $i a gisit qez0nd in templu
pe cei ce vindeau boi qi oi $i po-
rumbei gi pe schimbltorii de bani.
$io flcflndu-$i un bici de qtrean-
guri, i-a scos pe to{i afar[ din tem-
plu, qi oile gi boii, 9i schimbitorilor
le-a virsat banii gi le-a rlsturnat
mesele. $i celor ce vindeau porum-
bei le-a zis: Luafi acestea de aici gi
nu facefi casa Tatilui Meu casl de
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negustorie. Atunci qi-au adus
aminte ucenicii Lui cI este scris:
<<RAvna casei Tale mi mistuie>>. Au
rispuns, deci, iudeii gi I-au zis: Ce
semn ne ari{i ci faci acestea? Iisus
a rispuns qi le-a zis: Dir0mafi
templul acesta qi in trei zile il voi
ridiia. Dar iudeii au rispuns: in
patruzeci qi qase de ani s-a zidit
templul acestao qi Tir il vei ridica in
trei zile? Dar El vorbea despre
templul trupului Siu. De aceea,
cdnd a inviat din morfi, ucenicii
Lui pi-au adus aminte ci aceasta o

spusese qi au crezut Scripturii gi

cuv0ntului rostit de Iisus.

***8*****,*88*g

sAunArA
iN sAprAuANA LUMTNATA

EVANGHELIADE LAIOAN
(3,22-33)

n vremea aceea a venit
Iisus cu ucenicii Lui in
pimintul Iudeei qi sti-
tea cu ei acolo qi boteza.
$i boteza qi Ioan in

Enon, aproape de Salim, pentru cI

erau acolo ape multe, qi veneau qi

se botezau, clci Ioan nu fusese inci
aruncat in inchisoare. Atunci s-a
iscat o nein{elegere intre ucenicii
lui Ioan qi un iudeu, asupra curi-
{irii. Deci, au venit la Ioan qi i-au
zis: Rabbi, Acela care era cu tine
dincolo de Iordan gi despre Care
tu ai mirturisito iati, El boteazi qi

to{i se duc la El. Ioan a rflspuns qi

a zis: Nu poate un om sI ia nimic
daci nu i s-a dat lui din cer. Voi
inqivi imi suntefi martori ci am
zis: Nu sunt eu Hristos, ci sunt tri-
mis inaintea Lui. Cel ce are mi-
reasi este mire, iar prietenul mire-
lui, care sti gi asculti pe mire, se

bucuri cu bucurie de glasul lui.
Deci, aceasti bucurie a mea s-a
implinit. Acela trebuie si creasci,
iar eu si mi micgorez. Cel ce vine
de sus este deasupra tuturor; cel ce

este de pe pimflnt, plmAntesc este
gi de pe pimint griiegte. Cel ce
vine din cer este deasupra tuturor.
$i ce a vizut gi a auzit, aceea mir-
turiseqte, dar mirturia Lui nu o pri-
megte nimeni. Cine a primit mir-
turia Lui a pecetluit cI Dumnezeu
este adevirat.
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